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Detta examensarbete undersöker samarbeten mellan småföretag och storföretag kring 
produktutveckling av disruptiva innovationer. Tekniska innovationer av en disruptivt 
omvälvande karaktär uppkommer ofta i småföretag. Ett samarbete mellan ett sådant 
småföretag och ett storföretag gör att småföretaget får tillgång till resurser, 
utvecklingsmöjligheter, kravställning och ett förstärkt varumärke. Storföretagets 
vinning är att storföretaget knyter till sig nya idéer och kan utveckla sin affär. Det är 
dock en riskfylld strategi att samarbeta mellan företag generellt, och mellan små 
företag och storföretag speciellt. Rapporten undersöker därför vilka 
framgångsfaktorerna är i ett effektivt samarbete mellan storföretag och småföretag 
kring produktutveckling av disruptiva innovationer. I ljuset av den pågående trenden 
kring öppen innovation undersöker också rapporten hur företagen ser på öppen 
innovation i sådana samarbeten. Rapporten innefattar en teoretisk bakgrund kring 
innovation och samarbeten inom produktutveckling. Intervjuer har gjorts med 
respondenter på fyra storföretag som samarbetar med småföretag kring 
produktutveckling och fyra småföretag som samarbetar med storföretag kring 
produktutveckling. Resultatet utifrån undersökningen blir framgångsfaktorer för hur 
man ska utforma och arbeta i samarbeten sett både från småföretagets och från 
storföretagets perspektiv. De framgångsfaktorer som identifierats hos både storföretag 
och småföretag är; vikten av champions, förståelse för mål och vision, förtroende 
mellan parterna, intern förankring hos respektive företag och att småföretaget har 
skyddat sin teknik. Framgångsfaktorer som framförallt nämns av storföretagen är; 
förståelse för att kommunikation är långsam från storföretag, hantera skillnader i 
företagskulturer och att skapa en situation som är attraktiv för båda parter. 
Framgångsfaktorer som framförallt nämns av småföretagen är; öppenhet mellan 
parterna, skapa personliga relationer genom att vara på plats och skyddandet av 
kärnkompetensen. Rapporten undersöker samarbeten utifrån en ansats att öppen 
innovation bör ses som en förutsättning för samarbetet, författarna anser vidare att 
samarbetena i undersökningen är exempel på öppen innovation. 
  



 
 

4 

  



 
 

5 

 

 
 

 Master of Science Thesis MMK 2011:22 MCE 259 

 

Connecting Ideas with Power 

Success Factors for Product Development 
Cooperations Between Small Companies and 

Large Companies 

   
  Mikael Andersson 

Robert Lyngman 

Approved 

2011-02-23 
Examiner 

Lars Hagman 
Supervisor 

Sofia Ritzén 
 Commissioner 

 
Contact person 
 

*+,'-#.'!
This Master Thesis investigates product development cooperations of disruptive 
innovations between small companies and large companies. Disruptive technical 
innovation often occurs in small companies. Cooperation between a small company 
with such an innovation and a large company makes resources, know-how and a 
strengthened brand available for the small company. On the other hand, the large 
company will be benificial of new technologies that can enhance their business. To 
cooperate like this is, however, a riskful strategy. To decrease the riskfulness in such a 
strategy this Master Thesis investigates success factors for product development 
cooperations between small companies and large companies. Further, in the light of 
the open innovation trend, this Master Thesis investigates how such cooperations 
should be view as open innovation. This Master Thesis includes a review of theory in 
the areas innovation and product development cooperations and an interview-based 
study from four large companies that cooperate on product developement with small 
companies and four small companies that cooperate with large companies on product 
developement. The result from the study includes identified success factors on how to 
create and manage such product development cooperations. The success factors are 
from both the small companies’ perspective and the large companies’ perspective. 
The success factors identified for both small and large companies include; the 
importance of champions, understanding of both parties’ goals and visions, trust 
between the parties, deeply rooted understanding of the importance of the cooperation 
at both parties organizations and also that the small company has protected its 
intellectual property rights. Success factors that are mainly identified for large 
companies include; understanding of that communication can be slow from the large 
company, manage differences in culture between large and small company and also, 
create a win-win situation for both parties. Success factors that are mainly identified 
for small companies include; openness between both parties, importance of creating 
personal relationships by meeting each other, protection for the small companies core 
competence. The Master Thesis investigates product development cooperations from 
a viewpoint that open innovation is a requisite for such cooperations. Further, the 
authors hold that, the investigated cooperations are examples of open innovation.              
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Spinoff-företag är ett avknoppat företag från ett moderföretag, ofta med direkt stöd av 
moderföretaget. 
 
Start-up är ett enterprenörsdrivet nystartat företag med löften om tillväxt, ofta 
riskkapitalfinansierat. 
 
IPR, intellectual property rights, eller intellektuella rättigheter, kan vara exempelvis 
upphovsrätt, patent, varumärken eller mönsterskydd. 
 
Corporate Venturing är en aktivitet eller avdelning på ett företag som aktivt arbetar 
med att finansiera och stödja egna eller externa projekt likt en intern riskkapitalist.  
 
SME, small and medium-sized enterprises, räknas i EU som företag med upptill 250 
anställda eller med en omsättning upptill 50 miljoner euro (European Commission 
2011). 
 
BRIC är en förkortning för länderna Brazil, Russia, India och China. 
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Författarna driver företaget SolarCool med målet att utveckla billiga soldrivna 
kylskåp tillsammans med stora svenska industriföretag. Under arbete med SolarCool 
har författarna sett styrkan i att samarbeta med stora företag utifrån ett småföretags 
perspektiv. Men författarna har också allt mer insett styrkan för båda parter i ett 
samarbete mellan småföretag och stora företag. 
 
Författarna har under sin korta karriär som entreprenörer hört om både lyckosamma 
och misslyckade samarbeten mellan småföretag och storföretag.  Dessutom hör 
författarna kontinuerligt från andra småföretag i entreprenörsgemenskapen hur viktigt 
det är att etablera samarbeten med storföretag för att få resurser, hjälp med 
kravställning eller för att öka trovärdigheten för småföretaget. Dessutom, i 
författarnas interaktion med flera storföretag hör man allt mer om att genomföra 
samarbeten med småföretag även kan innebära stora framgångar för storföretaget då 
de kan nyttja snabbrörligheten och drivkraften hos småföretaget. Det finns dock 
många risker kopplade till samarbeten där småföretaget kan stjälpas av långa ledtider 
samt att båda företagen tar en risk kring ägandet av de intellektuella rättigheter som 
upparbetas genom samarbetet. Författarna blev därför intresserade att studera detta 
område närmare för att hitta framgångsfaktorerna i samarbeten mellan småföretag och 
storföretag. 
 
Inledningsvis i arbetet bakom denna rapport undersöktes aktuell litteratur om 
samarbeten kring forskning och utveckling. I litteraturen finns det flera exempel på 
studier vilka undersöker samarbeten mellan flera storföretag (Uppvall 2009; Yves L. 
Doz & Hamel 1998; Dussauge & Garrette 1999; R Narula & Dunning 1998; 
Eisenhardt & Schoonhoven 1996; Harbison & Pekar 1998; Yoshino & Srinivasa 
1995; Contractor & Lorange 2002; Dyer m.fl. 2004), dock har vi inte hittat studier 
som fokuserar på samarbeten mellan småföretag och storföretag ur ett småföretags 
perspektiv. Att studera små och stora företags syn på samarbeten är därför ett 
intressant ämne att studera. Närmare är det intressant att studera vilka är faktorerna 
bakom varför vissa samarbeten lyckas och andra inte lyckas. 
 
Det är också så att det finns många trender inom innovation. En sedan flera år 
växande trend är öppen innovation. Där öppen innovation kan ha två olika 
definitioner; Chesbrough (2006) beskriver det som att företag måste bli både köpare 
och säljare av kunskap, Hippel (2005) beskriver det som en demokratisering av 
innovation och att alla aktörer öppet delar med sig av intellektuella rättigheter. Därför 
är det också intressant att undersöka om en hög grad av öppen innovation kan vara en 
framgångsfaktor i ett samarbete mellan storföretag och småföretag. 

?:? L#3)-0%@!
Idag råder ingen tvekan om att innovation i former av disruptiv eller diskontinuerlig 
innovation är en viktig faktor för tillväxt (Hounshell 2009). Det är därför angeläget att 
förbättra möjligheterna för företag, etablerade som nya, stora som små, till att skapa 
disruptiva innovationer. Teknikdrivna småföretag, i denna undersökning åtminstone, 
har ofta teknologi som kan karaktäriseras som disruptiva innovationer och det blir 
därför intressant för storföretag att samarbeta med sådana småföretag. 
 
Kortare produktlivscykler och mer komplexa produkter har på senare tid gjort att 
produktutvecklande företag står inför nya utmaningar i att behålla och ta nya 
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marknadsandelar (Rajneesh Narula & Duysters 2004; Dussauge & Garrette 1999). 
Det var i den andan som Chesbrough introducerade begreppet open innovation 
(Chesbrough 2006) och uppmanade företag att inifrån dela med sig av innovation och 
ta in innovation utifrån. Denna rapport baseras på en syn på samarbeten som ett 
exempel på öppen innovation vilket kommer att argumenteras för framöver.  
Den höga förändringstakten i de flesta industrier gör att samarbeten kring forskning 
och utveckling för många aktörer är det bästa sättet att få tillgång till viss teknologi 
och kompetens (Contractor & Lorange 2002). 

 
Alla produktutvecklingsprojekt och nyutvecklade produkter är inte lyckade. Över 
60 % av nya produktutvecklingsprojekt skrotas innan de når marknaden. Av de 40 % 
av produkterna som når marknaden är det bara 60 % som blir lönsamma, alltså satsas 
75 % av produktutvecklingsresurserna på produkter som inte blir kommersiellt 
lyckade (Christensen & Raynor 2003). Därför är det högst motiverat att finslipa både 
innovationsprocesser och affärsmodeller för att undvika denna värdeförstöring. 
Samarbeten växer fram som ett sätt att innovera och därför måste även samarbeten 
studeras för att undvika  denna värdeförstöring. 
 
Rothwell (1994) hävdar att dagens innovationsmodell är, eller bör vara, fokuserad på 
att ackumulera know-how från olika intressenter runt dels innovationen och dels 
företaget. Därför kan det sägas att innovation rör sig mer mot en nätverksmodell där 
fler aktörer samarbetar (Sandström 2010; Kapur 2007).  
När kunskap blir mer tillgängligt i och med informationssamhället blir kunskapen om 
behov mer intressant än kunskap om tidigare lösningar eftersom kunskapen om 
tidigare lösningar är statisk jämfört med kunskapen om behov (Hippel 2005). Det är 
därför angeläget att föra fler aktörer samman när man vill utveckla en produkt eller 
teknologi. 
 
Alltmer har ökat kundvärde kommit från när olika teknologiska sektorer samarbetar 
och konvergar, till exempel i fallet med konvergensen mellan bilar och datorer 
(Adamsson 2007). Att få fram detta ökade kundvärde måste vara högt på agendan för 
alla produktutvecklande företag och den enda strategin för att uppnå detta är att 
innovera genom mer samarbete mellan olika aktörer. 
Trenden att skapa forsknings- och utvecklingsallianser kommer också att växa allt 
mer i överskådlig tid (Harbison & Pekar 1998; Contractor & Lorange 2002; Hughes 
& Weiss 2007).  
Det är därför angeläget för alla företag, stora som små, att bli bättre på att samarbeta 
kring forskning och utveckling. 

?:A "N&'2!
Arbetet syftar till att undersöka framgångsfaktorer för samarbeten mellan små 
teknikdrivna företag och stora etablerade bolag kring forskning och utveckling och 
vidare hur man bör se på öppen innovation i ett sådant samarbete. Det är intressant att 
diskutera hur öppen innovation förhåller sig till dessa framgångsfaktorer eftersom 
samarbete kring innovation i sig bör karaktäriseras som öppen innovation. 
Framgångsfaktorer för denna typ av samarbete grundas i en kunskapsinventering av 
genomförda innovations/produktutvecklings-samarbeten mellan företag. De 
etablerade framgångsfaktorerna värderas sedan genom semi-strukturerade personliga 
intervjuer med sakkunniga och innovationsansvariga från stora företag och ledande 
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person från småföretag, alla med erfarenhet av samarbeten mellan storföretag och 
småföretag.  
 
Mer specifikt är rapportens syfte att försöka besvara följande frågor: 
 

• Vilka är framgångsfaktorerna i ett effektivt samarbete mellan storföretag och 
småföretag kring produktutveckling av disruptiva innovationer?  

• Hur ser företag i ett sådant samarbete på öppen innovation? 

?:; *O)-P%,%(%)#-!
Arbetet avgränsas till att innefatta främst svenska modeller för samarbete mellan 
svenska företag och den svenska situationen kring immaterialrätt. Författarna är 
medvetna om att samarbeten i andra branscher, exempelvis bioteknologi eller 
läkemedel, kan ha andra former för samarbete än de branscher som framförallt 
författarna har erfarenhet av. Därför väljer författarna att avgränsa studien till 
branscher inom tillverkningsindustrin.  
Man kan också tänka sig att man kan identifiera framgångsfaktorer inom ett brett fält 
vad gäller samarbeten mellan små och stora företag men i rapporten fokuserar vi på 
framgångsfaktorer direkt relaterade till hur man samarbetar och hur man ser på öppen 
innovation.  
Vi väljer också en praktisk inriktning på de framgångsfaktorer vi identifierar för att 
framgångsfaktorerna ska kunna ses som direkta råd för företag vid samarbeten mellan 
små och stora företag. 
Ytterligare avgränsar vi oss till att identifiera framgångsfaktorer som respondenterna 
är överens om även om det också kan vara intressant att värdera varje enskild 
föreslagen framgångsfaktor närmare. Det lämnas för den som är intresserad till att 
göra själv eftersom alla föreslagna framgångsfaktorer redovisas som bilaga.  
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A B2'5@!!
I detta avsnitt presenteras och diskuteras vald metod för studien. Vidare diskuteras 
studiens kvalitet genom att diskutera studiens reliabilitet och validitet. 

A:? "'0@(2%,!0'&5-$%(%)!
Genom att studera etablerad teori skapas en bakgrund till hur dagens samarbeten 
mellan småföretag och storföretag utvecklas samt vilka, enligt litteraturen, 
framgångsfaktorer för samarbeten som existerar idag och om öppen innovation kan 
vara en sådan framgångsfaktor. Teorin ligger till grund för en förståelse inom området 
och är en grund till empirins intervjuer. Empirin undersöker samarbeten mellan 
nystartade teknikdrivna företag och stora etablerade bolag ur två perspektiv: dels ur 
storföretagets perspektiv och dels ur det nystartade företagets perspektiv. Genom 
semistrukturerade personliga intervjuer med innovationsansvariga och andra ledande 
inom teknikutveckling inom organisationen belyser vi storföretagets perspektiv. Vi 
belyser även samarbeten ur det nystartade företagets perspektiv genom 
semistrukturerade personliga intervjuer av entreprenörer från småföretag som 
samarbetar med storföretag. 
 
Intervjustudien genomfördes med fyra stycken stora etablerade bolag och med fyra 
stycken nystartade teknikdrivna bolag. I studien kallar vi dessa grupper storföretagen 
och småföretagen. Respondenterna och bolagen i dessa grupper valdes ut enligt 
följande villkor: 
 
Respondent ska: 

• Arbeta på storföretaget eller småföretaget. 
• I sin roll på bolaget ha ansvarat för samarbeten med externa bolag och ha stor 

erfarenhet av det. 
 
Bolagen valdes enligt följande villkor för storföretagen: 

• Vara baserade i Sverige och omsätta över en miljard euro. 
• Ha en teknikbaserad affärsidé. 
• Ha teknikdriven produktutveckling och forskning. 
• Ha etablerade samarbeten med småföretag. 
• Ha en möjlighet, och vilja, att presentera hur de samarbetar. 

 
Småföretagen valdes enligt följande villkor: 

• Vara baserade i Sverige och omsätta under en miljon kronor. 
• Ha en ny teknologi som kärnaffär, gärna med disruptiv potential. 
• Bör inte vara ute på marknaden med produkter av sin teknologi. 
• Ska bedriva teknikutveckling. 
• Ha etablerade samarbeten med storföretag. 
• Ha kommit en bit på vägen i produktutvecklingen med t ex patent och 

prototyper. 
• Ha en möjlighet, och vilja, att presentera hur de samarbetar. 

 
En första gallring av möjliga respondenter gjordes och sedan kontaktades ett urval av 
dessa. För att hitta respondenter i kategorin småbolag använde vi oss av att se vilka 
bolag som fått Vinnovas Vinn Nu-finansiering och bolag som sitter eller suttit på de 



 
 

18 

stora teknikbolagsinkubatorerna som finns i Sverige. Vi tittade på bolag med 
relationer till inkubatorer i både Stockholm och Göteborg. 

A:A "'0@(2%,!$2'5@565)(,3#!#%,#',!
Det finns vetenskapliga metoder för att genomföra studier efter givna mönster; 
induktion, deduktion och abduktion. Dessa kan ses som vetenskapens paradigm vilka 
anger hur det som studerats ska förstås samt vilka teorier som är relevanta utifrån ett 
vetenskapligt perspektiv. Beskrivningen av val av vetenskaplig ansats ligger sedan till 
grund för att tolka studiens resultat 
 
Som förklaringsansatser skiljer man mellan induktion och deduktion. En induktiv 
ansats utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i 
samtliga dessa också är generellt giltig. Metoden arbetar fram en allmän regel ur en 
mängd iakttagelser där vad som kommer ut blir ett koncentrat av vad som redan 
innehålls i iakttagelserna själva (Alvesson & Sköldberg 1994). 
 
En deduktiv ansats utgår från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst 
enskilt fall av intresse. En deduktiv ansats verkar strängt taget inte förklara någonting, 
utan snarare undvika förklaring genom fastslående och falsifiering av motbevis 
(Alvesson & Sköldberg 1994). En abduktiv ansats kan ses som en kombination av 
induktiv och deduktiv ansats. Den innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt 
övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen 
bestryks sedan genom nya iakttagelser för att bekräfta resultatet. Under processens 
gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels justeras och 
förfinas även teorin (Alvesson & Sköldberg 1994). 
 
Utifrån syftet med studien och frågeställningen, som behandlar undersökning av 
framgångsfaktorer inom samarbeten, bedömdes det mest lämpligt att tolka och 
analysera teorin och empirin utifrån ett abduktivt förhållningssätt. Med det menar vi 
att först analyseras teorin vilken leder fram till vad vi bör undersöka empiriskt, sedan 
utförs den empiriska undersökningen. Den empiriska undersökningen vägleder oss 
sedan i vilken teori som är relevant och kompletterar vid behov. Arbetet har alltså 
kännetecknats av att ha varit en lärande process. Intervjumallen togs fram grundat på 
teoridelen och tolkningen av empiri och teori utvecklades under 
empiriundersökningen.  
 
Empirin kan analyseras genom kvalitativ eller kvantitativ analys (Alvesson & 
Sköldberg 1994): 

• Den kvalitativa analysens mål är att upptäcka sådant som variationer, 
strukturer och/eller processer hos ännu icke kända eller otillfredsställande 
kända företeelser, egenskaper eller innebörder. 

• Den kvantitativa analysen kan resultera i två typer av upptäckter. Den ena 
handlar om att man kan upptäcka hur en given företeelse, egenskap eller 
innebörd fördrar sig i en population t ex hur väljarkåren fördelar sig med 
avseende på partisympatisörer. Den andra typen handlar om att man kan 
upptäcka samband mellan två eller flera, på förhand, definierade företeelser, 
egenskaper och innebörder. 

 
Syftet med studien är att undersöka framgångsfaktorer genom samarbeten, och 
eftersom dessa är okända för författarna, arbetas slutsatser ur empirin fram efter 
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kvalitativ analys. Vi väljer en kvalitativ analys då det för resultatet är viktigt att 
komma nära respondentens tankar kring vårt valda problemområde. Det ger oss en 
bättre förståelse för området och vi kan ta del av kvalitativ information som 
intervjupersonen kanske inte själv reflekterar över. Detta utesluter mer omfattande 
kvantitativa studier.  
 
Då framgångsfaktorer inom samarbeten skall studeras och i denna studie grundas på 
intervjupersonernas uppfattning och erfarenhet av samarbeten används en 
fenomenografisk ansats i metoden. Genom att arbeta efter en fenomenografisk metod 
ges möjlighet att genom ett begränsat antal kvalitativa intervjuer identifiera 
uppfattningar som kan generaliseras. En fenomenografisk arbetsordning visas i Figur 
1.  

 
Figur 1 Arbetsordning i den fenomenografiska forskningsansatsen. (Starrin & Svensson 1994, s.122) 

I fenomenografiska undersökningar är intervjun den vanligaste metoden för att samla 
in data. Intervjuerna kan variera från att vara öppna och semistrukturerade till att vara 
förhållandevis välstrukturerade. Men oavsett struktur på intervjuerna ska de inte 
innehålla fasta eller ett på förhand tänkbart svarsutrymme (Alvesson & Sköldberg 
1994). I den fenomenografiska intervjun formuleras frågorna inte för att utröna om 
undersökningspersonen kan ge rätt eller ett lämpligt svar utifrån intervjuarens 
bedömningsgrund (Alvesson & Sköldberg 1994).  
Den fenomenografiska undersökningen handlar om att identifiera uppfattningar och 
att beskriva variationer av uppfattningar. I urvalet av en undersökningsgrupp gäller 
det att skapa förutsättningar för att få en variation i hur en undersökningsgrupp t ex 
uppfattar en och samma företeelse (Alvesson & Sköldberg 1994).  
Kravet på variationsbredd medför att undersökningspersonerna kan handplockas med 
tanke på olika bakgrund och erfarenheter som kan vara relevanta i sammanhanget. I 
fenomenografiska studier har man t ex utgått från att intervjupersonerna skall ha olika 
erfarenheter av den företeelse som utgör studiens fokus, att de har olika attityder och 
värderingar, att det finns skillnader i kön, ålder och att de kommer från olika 
arbetsplatser. Ytterligare ett kriterium för att öka kvaliteten i informationsinnehållet är 
att det som skall avhandlas under intervjuerna verkligen är relevant i förhållande till 
undersökningspersonernas intresse och behov. Val av företeelser eller objekt som 
skall belysas kan därför ske med hänsyn till att undersökningspersonerna har 
erfarenhet av och kunskap om företeelsen för att därigenom ha fått möjlighet att bilda 
sig en uppfattning om den (Alvesson & Sköldberg 1994). Intervjupersonerna valdes 
från storföretag och småföretag för att undersöka om det fanns skillnader och/eller 
likheter kring framgångsfaktorer. Samtliga intervjupersoner valdes enligt ovan 
nämnda kriterier vilket ger att samtliga har erfarenheter av samarbeten som är 
relevanta för empirin.  
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I fenomenografiska undersökningar spelar man in samtliga intervjuer för att sedan 
skrivas ut ordagrant (Alvesson & Sköldberg 1994). Detta är något som vi gjort men 
inte alltid helt ordagrant eller med pausering och liknande då detta förhållningssätt 
inte är relevant för denna undersökning. För studiens kvalitet spelades intervjuerna in 
och antecknades, sedan transkriberades de och sammanfattades. Respondenten har 
också godkänt sammanfattningar och citat. Dessa sammanfattningar och citat återges i 
bilagor samt i empirin.  
 
Eftersom vi utvärderar framgångsfaktorer för samarbeten inom innovation, ett ämne 
som i högsta grad rör samspelet mellan människor, bedömer vi att för att få en hög 
kvalité i svaren så bör vi i största möjliga mån personligen närvara och åtminstone 
själva ställa frågor och följdfrågor vilket då utesluter enkätbaserade metoder eller mer 
strukturerade intervjumetoder. För att utvärdera framgångsfaktorer tror vi att 
semistrukturerade intervjuer med makthavare inom nystartade och storföretag är ett 
bra metodval. I studien har semistrukturerade intervjuer genomförts enligt Westlander 
(2000). 
 
I den empiriska studien att undersöka framgångsfaktorer har intervjupersonerna valts 
ut efter specifika krav vilka gjort att personerna i undersökningsgruppen är relevanta 
då de har kunskaper och erfarenheter relevanta för forskningsfrågan. Deltagande 
intervjupersoner har valts efter tidigare specificerade krav som säkerställer denna 
variation. Valet att intervjua personer från olika åtta olika företag samt från båda sidor 
av samarbetet gjorde att studien fått en variationsbredd tack vare variation inom 
respondenternas erfarenheter.  

A:; "'0@(2%,!3O#6('2'!
Studiens kvalitet diskuteras här utifrån begreppen validitet och reliabilitet. I 
diskussionsdelen följer sedan en närmare diskussion om resultatens generaliserbarhet. 

A:;:? "'0@(2%,!O#6(@('2'!
Kerlinger (1979) beskriver validitet som ”mäter du det du tror att du mäter?”. Pervin 
(1984) beskriver valididet med noggrannare definition ”den utsträckning till vilken 
våra observationer verkligen reflekterar det fenomen eller de variabler som 
intresserar oss”. Validitet kan delas upp i intern validitet och extern validitet, även 
konstruktionsvalididet brukar diskuteras (Yin 2002).  
 
För att diskutera validitet bör man argumentera för studiens trovärdighet, noggrannhet 
och giltighet. För fenomenografiska studier handlar frågorna om trovärdighet, 
noggrannhet och giltighet om i viken mån de erhållna beskrivningskategorierna 
representerar undersökningspersonernas uppfattningar. Eftersom fenomenografiska 
undersökningsresultat närmast är att betrakta som upptäckter har innebörden i 
reliabilitetsbegreppet kommit att svara mot att någon utomstående kan identifiera 
forskarens upptäckter, dvs att de olika beskrivningskategorierna kan igenkännas i 
datamaterialet (Alvesson & Sköldberg 1994). Den fråga som bör ställas är; har 
författaren gjort en riktig tolkning av det som undersökningspersonen förmedlade i 
intervjun?   
 
Intervjuerna är genomförda med 7 svenska män och 1 svensk kvinna.  
Vi måste beklaga att ur ett genusperspektiv är det synd att vi inte fått mer än en 
kvinnlig respondent och att det ur ett etniskt perspektiv bara är svenska respondenter. 
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Den enda ursäkten är att i vår urvalsgrupp var män överrepresenterade samt att det 
intervjuerna enbart är genomförda med svenska företag. Det finns därför en risk att vi 
har en ensidig syn på framgångsfaktorerna. 
 
Inre validitet beskriver hur väl resultaten i en studie representerar verkligheten (Yin 
2002) i det som studerats. Det finns självklart en risk när man förlitar sig på intervjuer 
att den verklighet man dokumenterar är den verklighet som intervjupersonen vill ge 
sken av snarare än verkligheten i sig. Detta har författarna försökt undvika genom att 
dels ha två kategorier av respondenter som har olika perspektiv på samma företeelse, 
och dels, genom att ställa frågor ur flera perspektiv som uppmanar till analys hos 
respondenten. 
 
Yttre validitet anger hur väl man kan generalisera resultaten från en studie (Yin 2002). 
Författarna har ansträngt sig för att se till att urvalet av respondenter har variation, 
dels utifrån perspektivet att det är bra för en fenomenografisk studie, och dels utifrån 
perspektivet att variationen ska göra det möjligt att företag med liknande bakgrund att 
kunna lära av resultaten. Vi tror därför att studiens yttre validitet inte sträcker sig 
längre än att kunna tillämpas för företag inom de aktuella avgränsningarna för 
studien. 

A:D "'0@(2%,!-26(#+(6('2'!!
Med reliabilitet uttrycks med vilken tillförlitlighet ett test uppmätt ett fenomen som 
studeras. Vanligtvis används begreppet inom samhällsvetenskapen och i metoder med 
case-studier. Yin (2002) menar att hög reliabilitet innebär att en studie eller delar av 
den kan repeteras på ett sådant sätt att samma resultat nås varje gång. Eftersom 
författarna själva driver ett småföretag har det självklart påverkat de svar vi fått från 
andra småföretag och storföretagen, man kan tänka sig att respondenterna påverkats 
av detta. Det är svårt för oss att veta om denna påverkan är positiv eller negativ för 
resultatet, dock borde den påverka reliabiliteten.  
För att säkerställa att insamlat material är korrekt har författarna också spelat in och 
antecknat under intervjuerna. Sedan har författarna transkriberat intervjuerna och 
därifrån sammanfattat resultatet. Dessa sammanfattningar och citat har sedan 
godkänts av respondenterna. 
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I detta avsnitt redogörs för rapportens två huvudsakliga teoriområden som sedan 
används för att planera och diskutera empirin. Rapportens teoriområden är innovation 
och forskning- och utvecklingssamarbeten mellan företag. 

;:? 7%%5O#'(5%!
Innovation som begrepp inom ekonomisk forskning etablerades av den österikiske 
nationalekonomen och samhällsvetaren Joseph Schumpeter, född 1883, och spreds i 
hans bok The Theory of Economic Development (1934). Vad Schumpeter gjorde 
skillnad på var begreppet uppfinning, till exempel en ny teknik, och innovation som 
han benämnde en uppfinning som hade prövats på marknaden framgångsrikt. 
Parafraserat så gör Schumpeter alltså ingen skillnad på tekniken och affären utan ser 
det som samma enhet i begreppet innovation.  
Ytterligare säger Schumpeter (1934) att det är entreprenörer som tar innovationer 
framgångsrikt till marknaden. Han myntar också begreppet kreativ förstörelse om 
processen när en ny innovation löser ett problem för marknadens aktörer bättre än 
etablerade produkter och då slår ut de etablerade produkterna för att frigöra resurer till 
innovationen. En innovation behöver inte på detta sätt alltid vara omstörtande mot 
etablerade produkter, innovationen kan också vara en inkrementell förbättring mot 
etablerade produkter. Det ligger dock i begreppets ursprung att tänka på innovationer 
som disruptiva och diskontinuerliga, speciellt i anslutning till entreprenörskap 
(Schumpeter 1934).   
Begreppet innovation är alltså lika tätt kopplat till ekonomi, med affärsmodeller och 
marknadsföring, som till ny teknik – redan i sitt ursprung.  
    
Innovation som process har traditionellt setts som en linjär process (Bush 2004), 
antingen styrd av teknik eller marknad eller i en återkopplingsmodell mellan de båda.  
Man har också haft ett teknokratiskt synsätt där användarna ej var delaktiga (Belcher 
m.fl. 1996). Innovationen skulle komma från en expert, inte från användare. Experten 
kan vara forskaren med en ny teknik, företaget med en etablerad marknadsposition, 
eller en auktoritär aktör från stat eller politiskt håll.  
Det var först under senare delen av 1980-talet som Hippel introducerar begreppet lead 
users (Hippel 1995) och hävdade att den som kan få mest avkastning från en 
innovation är den som antagligen kommer skapa innovationen. Hippel kunde på så 
sätt visa att kunniga användare i många fall var de som låg bakom nya innovationer 
eftersom de bättre än någon annan kunde skydda innovationen och få avkastning. Att 
innovation som berörde ett företags etablerade produkter i många fall kunde komma 
utifrån företaget förändrade synsättet på innovation som process. Man började alltmer 
betrakta innovation som drivet i ett nätverk av aktörer som delade med sig av 
kunskap, dels eftersom innovatörer ofta är villiga att dela kunskap (Hippel 1995; 
Hippel 2005).  
Kortare produktlivscykler och mer komplexa produkter har på senare tid gjort att 
produktutvecklande företag står inför nya utmaningar i att behålla och ta nya 
marknadsandelar (Rajneesh Narula & Duysters 2004; Dussauge & Garrette 1999). 
Det var i den andan som Chesbrough introducerade begreppet open innovation 
(Chesbrough 2006) och uppmanade företag att inifrån dela med sig av innovation och 
ta in innovation utifrån. Patentsystemet och akademisk forskning bygger på en 
öppenhet där aktörer kan bygga på varandras framgångar och göra något större 
tillsammans än var för sig. Med open innovation sprids detta tänkande mer och mer 
till den kommersiella miljön. 
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Ursprunget till all modern innovation är vår moderna vetenskapsfilosofi om att bygga 
på varandras idéer. Patentjurister brukar på ett förenklat vis betrakta teknikhöjd på så 
sätt att en kombination av tre, eller i undantagsfall två, etablerade innovationer på ett 
nytt sätt utgör en ny innovation (Fredriksson 2010). Ursprunget till möjligheten att 
bygga på varandras idéer inom vetenskapen kommer från organisationen The Royal 
Society i Storbritannien som 1665 publicerade den första utgåvan av den 
vetenskapliga tidsskriften Philosophical Transactions (Surowiecki 2005). Tidsskriften 
drevs av idén att alla nya upptäckter skulle spridas så mycket som möjligt. Henry 
Oldenburg som var utgivare av journalen förespråkade att hemlighetsmakeri skulle 
vara skadligt för den vetenskapliga utvecklingen (Surowiecki 2005). Oldenburg 
övertygade sin samtids vetenskapsmän att dela med sig av sina idéer i utbyte mot det 
erkännande de skulle få som skapare eller upptäckare av dessa. 
 
Under historien har initiativet att skapa innovationer främst funnits hos individer som 
exempelvis vetenskapsmän knutna till stat och universitet. Initiativet att innovera 
flyttades allt mer från individerna till företag i och med industrialiseringen (Kapur 
2007). Den huvudsakliga förklaringen är att en individ haft svårt att få avkastning på 
sin idé, av de skäl som (Hippel 1995) lyfter fram, nämligen höga 
transaktionskostnader i försäljningen av innovationen innan globaliseringen och 
informationssamhället och en brist på effektivt skydd. Exempelvis kom de första 
multilaterala överenskommelserna om patentlagstiftning först 1883, även om de första 
patentlagarna spreds i Europa under 1700-talet (Nordisk familjebok 1910).  
Vad som kanske är viktigare i förklaringen till att initiativet att innovera flyttades från 
individer till företag är den finansiella revolutionen som under 1600-talets slut spreds 
i Europa. När aktiebolaget skapades, och fungerande börser uppkom för dess 
finansiering, blev det för första gången möjligt för individer att samarbeta kring ett 
riskfyllt projekt utan att riskera något annat än sitt aktiekapital (Ferguson 2008).  
Innan aktiebolaget var stora företag familjeföretag och i huvudsak drivna av staten 
eller drivna på uppdrag av staten (Ferguson 2008). Möjligheten till finansiering, 
riskskydd och en struktur för samarbete gjorde aktiebolaget till en succé som skapade 
de rätta förutsättningarna för den industriella revolutionen (Ferguson 2008). 
Innovation som process är i allra högsta grad även idag en riskfylld process och 
dessutom ofta dyr och utan en sådan struktur som aktiebolaget skulle få innovationer 
uppkommit. Idag råder ingen tvekan om att innovation i former av 
distruptiv/diskontinuerlig innovation är en viktigt källan till tillväxt (Hounshell 2009). 
 
Under 1800-talet gjordes också framsteg i hur man förstod innovationsprocessen. 
Alfred North Withehead, en välansedd brittisk filosof och vetenskapsteoriforskare 
som levde 1861-1947 (Irvine 2010), ska ha sagt att den största innovationen som 
gjordes under 1800-talet var metoder för att innovera t ex patentsystem, möjligeter till 
lån och att stater delade ut stipendier för kommersialisering av forskning (Chesbrough 
2006). 
 
I början av 1900-talet och egentligen i samband med den industriella revolutionen var 
staten och universiteten inte längre ledande i att hitta kommersiella tillämpningar på 
vetenskap. Fokus hade allt mer flyttats till det stora företaget, företagskongolomeratet, 
som dels forskningsfinansiär men även som egen aktör inom vetenskapen med sina 
stora forsknings- och utvecklingsavdelningar (Chesbrough 2006). Chesbrough (2006) 
beskriver det som att kunskapslandskapet i början av nittonhundratalet bestod av ett 
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antal befästa borgar, alltså de stora företagen, i ett annars fattigt landskap. Varje borg 
var i stort sett självförsörjande av kunskap och resurser. Borgens invånare, alltså 
storföretagets anställda, fick ibland besök och gjorde ibland utflykter utanför borgen 
men mest höll man sig inom borgens murar.  
Det här var den gyllene tiden för företagsintern forskning och utveckling. 
Storföretagen hade de bästa maskinerna, de bästa hjärnorna och jobbade med 
långsiktiga välfinansierade forskningsprogram. De största företagen kunde finansiera 
den viktigaste och bästa forskningen och också avnjuta de kommersiella resultaten av 
den. Det var nu som det nedlåtande begreppet not invented here uppkom eftersom 
storföretaget inte ansågs sig kunna lita på teknik som uppkommit utanför den egna 
forsknings- och utvecklingsborgen (Chesbrough 2006). 
Den här enorma satsningen på forskning och utveckling sågs som en inträdesbarriär 
mot nya konkurrenter. Alla företag som ville konkurrera ansågs vara tvungna att göra 
motsvarande satsningar på forskning och utveckling (Chesbrough 2006).  
 
Den syn på innovation som rådde då och framtill mitten av 1960-talet var linjär från 
upptäckt av något nytt som sedan blev tillämpad forskning och sen produktutveckling 
och till slut en produkt. Detta kallades för en technology push model eller 
teknikdriven linjär modell(Rothwell 1994; Bush 2004). En teknikdriven linjär modell 
illustreras nedan i Figur 2. 

 
Figur 2  Teknikdriven linjär innovationsprocess, en forskare upptäcker något som blir en produkt 

Från mitten av 1960-talet pratar man istället om en marknadsdragande linjär process, 
en market pull model. Den marknadsdragande linjära modellen går i kontrast mot den 
teknikdrivna ut på att ett problem upptäcks som finns på marknaden och som är värt 
att lösa och att man sedan med forskning och utveckling försöker lösa detta problem. 
Marknaden drar alltså på detta sätt fram nya innovationer (Rothwell 1994), detta 
illustreras i Figur 3 nedan.  

  
Figur 3 Marknadsdragande linjär process, en marknadsnära aktör gör en marknadsupptäckt som blir en 
produkt. 

Från 1970-talet ändras dels företagsklimatet och framförallt på den amerikanska 
marknaden minskar betydelesen för krigstidens konglomeratföretag och deras slutna 
forsknings- och utvecklingsavdelningar öppnas upp och blir mer distribuerade 
(Rothwell 1994).  
Man talar därför om en tredje generationens innovationsmodell som är den 
sammankopplade förbindelsemodellen, eller coupling model, där man inte längre ser 
innovationsprocessen som en svart låda från idé till produkt. Den svarta lådan ersätts 
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av tanken att man kan påverka varje steg i modellen med ny information man får 
under processen och återkoppla detta i processen för att få en bättre produkt (Rothwell 
1994). Detta kallas också integrerad produktutveckling (Andreasen & Hein 1988). 
Denna mer komplicerade men också mer öppna och lärande process kan ses förklarad 
i Figur 4 med dubbelriktade pilar mellan olika funktioner och processer för att visa på 
återkopplingen.  

 
Figur 4 Från Rothwell (1994, s.10): Sammankopplad förbindelsemodell, coupling model 

Att säga att detta var den innovationsmodell som var mest framgångsrik eller 
dominerande under 1970-talet är dock inte hela sanningen. Sony’s grundare Akio 
Morita och hans arbete med innovationsprocesser i Sony kan sägas vara ett bra 
exempel på market-pull även i mer modern tid. Morita sägs dels varit duktig på att se 
vilka problem hans kunder hade och hur de bäst skulle lösas, och dels, så ägnade han 
personligen mycket tid åt det. Då Morita var VD mellan 1950 och 1982 lyckades 
Sony framgångsrikt få ut tolv olika disruptiva produkter som skapade nya marknader, 
exempelvis batteridriven radio, den portabla bandspelaren walkman, 
videobandsspelare och videokameror för konsumentmarknaden. Morita’s 
innovationsprocess var knuten till honom själv och ett fåtal pålitliga kollegor som var 
ute hos konsumenterna för att lära sig om deras problem (Christensen & Raynor 
2003). 
 
Under 1980-talet växer en annan modell fram för innovation som strävar efter att 
integrera olika avdelningar inom företaget mer (Rothwell 1994). Detta förklaras med 
en ansats att tvärfunktionella team som blandar kompetenser från flera avdelningar 
inom företaget ska kunna få fram mer marknadsnära produkter som dessutom 
organisationen kan klara av att leverera. Dessa modeller brukar kallas tvärfunktionella 
integrerade modeller, eller integration model, och är en påbyggnad på coupling model 
med denna tvärfunktionella integration. Processen att innovera tvärfunktionellt mellan 
olika avdelningar förklaras i Figur 5.  
Det var också under 1980-talet som Hippel med sin forskning om källorna till 
innovation och i sin bok The Sources of Innovation (1995) lyfte fram användare av 
produkter som en viktig källa till innovation med begreppet lead users. Lead users är 
användare av en produkt eller process som dels möter problem och krav på 
marknaden men gör det månader eller år innan marknaden generellt, och dels, är 
positionerade så att de kommer tjäna mycket på en att ta fram en ny lösning som löser 
dessa krav eller problem (Hippel 1995). 
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Figur 5 Från Rothwell (1994, s.12): Tvärfunktionell integrerad modell, integration model 

För företag i dag anses den alltmer globaliserade ekonomin och den höga hastigheten 
i teknikutvecklingen vara de två starkaste drivkrafterna bakom hur företaget 
organiserar sina forsknings- och utvecklingsaktiviteter (Narula & Duysters 2004; Doz 
& Hamel 1998; Osborn & Baughn 1990). Det påverkar också dagens 
innovationsmodell. För att reflektera en allt snabbare innovationstakt som är beroende 
av allt fler aktörer är också dagens innovationsmodell parallell, integrerad och 
interfunktionell (Rothwell 1994). Rothwell (1994) hävdar också att dagens 
innovationsmodell är, eller bör vara, fokuserad på att ackumulera know-how från 
olika intressenter runt dels innovationen och dels företaget. Därför kan det sägas att 
innovation rör sig mer mot en nätverksmodell där fler aktörer samarbetar (Sandström 
2010; Kapur 2007).  
Det är också väl etablerat att det sällan räcker med en god idé för att få fram en ny 
produkt utan att ta fram en produkt är en lång process som kräver insikter från flera 
håll för att till slut bli en del av ett företags affär (Christensen & Raynor 2003). Att 
idén i sig är mindre värdefull kom också fram i en undersökning bland svenska 
produktutvecklande företag (Nilsson & Andersson 2009). Man tyckte också att det 
kan vara på sin plats att börja värdera genomförandet av en idé mer.  

;:?:A QFF2%!(%%5O#'(5%!
Man kan betrakta 1900-talets innovationsmodeller som ett paradigm av sluten 
innovation, vilket motiverades av dels möjligheterna hos företagskonglomeraten, och 
dels, de höga transaktionskostnaderna för att byta information. Därför tittade man inåt 
i sin egen organisation för att få fram nya innovationer. Med dagens 
informationssamhälle som växte fram i slutet av 1990-talet har transaktionskostnader 
kraftigt minskat och med uppmärksamheten på användare som innovatörer är det dags 
för ett nytt paradigm för innovation (Chesbrough 2006). Innovation håller på att 
demokratiseras, användarna av produkter och tjänster får själva ökad möjlighet att 
innovera (Hippel 2005). Ett tecken på det är att sedan 1970 har andelen patent i USA 
registrerade av individer ökat från 5 % till 20 % för 2003 (Chesbrough 2006). En 
förklaring är att vid produktutveckling behövs två typer av information, dels 
information om behov, och dels information om tidigare lösningar. Generellt kan man 
säga att användare vet mer om behov och att industrin vet mer om tidigare lösningar 
(Hippel 2005). När kunskap blir mer tillgängligt i och med informationssamhället blir 
kunskapen om behov mer intressant än kunskap om tidigare lösningar eftersom 
kunskapen om tidigare lösningar är statisk jämfört med kunskapen om behov. 
Dessutom är det den aktör som är mest motiverad att utföra en uppgift som kommer 
att lyckas bäst med den (Hippel 1995; Howe 2008), vilken antagligen är användaren. 
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Man kan också argumentera utifrån att individer med begränsad erfarenhet presterar 
bättre i att tänka nytt än experter då de har ett annat perspektiv (Lakhani & Panetta 
2007). 
 
Chesbrough (2006) menar att Open Innovation, eller öppen innovation, innebär att 
värdefulla idéer kan komma inifrån eller utifrån i ett företag och att idéer kan möta 
marknaden inifrån eller utifrån företaget. Det innebär att externa idéer och externa 
marknadsstrategier blir lika viktiga för ett företag som de interna idéerna och interna 
marknadsstrategierna.  
Vad som gör detta möjligt är att enskilda aktörer inte längre har samma monopol på 
kunskap som under tidiga 1900-talet. Forskningsresultat och kunskap är alltmer 
spridd och finns tillgängligt för många. Därför kan inte ett företag enbart se till den 
egna organisationen för ny kunskap utan måste också titta utanför (Chesbrough 2006). 
Företag måste därför omstrukturera sig för att möta dels utomstående kunskap men 
även att använda den interna kunskapen annorlunda. Man kan enligt Chesbrough 
(2006) inte lagerhålla ny teknik tills den kan användas i den etablerade affären. Idéer 
måste därför röra sig mellan företag som kan ses i !

Sluten innovation 

 

Öppen innovation 

 

Figur 6. 
 

Sluten innovation 

 

Öppen innovation 

 

Figur 6 Chesbrough (2006) förklarar skillnaden mellan öppen och sluten innovation med en tratt som idéer 
åker rakt igenom- vid sluten och eller överallt vid öppen. Figurer från (Nilsson & Andersson 2009, s.11f). 



 
 

29 

Det har funnits exempel på öppen innovation internt hos de stora 
företagskonglomeraten, Chesbrough (2006) berättar bland annat om sitt 
forskningsobjekt Xerox. På Xerox kunde en forskare föreslå en forskningsinriktning 
och försöka få med sig andra forskare, forskarna röstade då med fötterna och valde ut 
de nya projekt som var intressanta. Resursallokeringen och bedömningen om projekt 
var intressanta kunde därför ske på detta öppna sätt. Innovationer rörde sig öppet men 
inom Xerox gränser. 
 
Något som också motiverar det öppna innovationsparadigmet är att nya mer 
disruptiva produkter kräver ökad tillgång till information.  Andersson & Nilsson 
(2009, s.12) parafraserar Chesbrough under ett föredrag i Sverige 2009 där han 
beskriver skillanden i att utveckla för den nuvarande marknaden, eller en ny marknad 
som ett parti poker, jämfört med ett parti schack:  
 

”Då teknologin riktas mot den nuvarande marknaden kan den liknas vid ett 
parti schack: 

o Planera flera drag i förväg. 
o Ingen ny information behövs. 
o Kunskap om vad du och dina opponenter har. 

 
I fallet med en ny marknad är fallet annorlunda och kan snarare liknas vid en 
giv poker: 

o Betala för att spela. 
o Betala för ny information. 
o Upptäck vad de andra spelarna har.” 

 
Vad Chesbrough (2006) lyfter fram som sitt huvudargument för att anamma det öppna 
innovationsparadigmet är att med öppen innovation kommer kunskap bättre till nytta:  
 

”Companies cannot treat their knowledge as static; they must treat it as 
fundamentally dynamic. A company cannot inventory technology advance on 
the shelf, for the day when they may prove valuable. Open Innovation 
companies use licensing extensively to create and extend markets for their 
technology. And the faster the technology gets out of the lab, the sooner the 
researchers will learn new ways to apply, leverage, and integrate that 
technology into new offerings.” (Chesbrough 2006, s.56) 

 
Genom att kunna profitera på innovationer som inte nyttjas fullt ut inom företaget och 
låta de möta marknaden utanför företaget blir resursallokeringen inom företaget 
bättre. Företag måste enligt Chesbrough (2006) bli både en köpare och säljare av 
licenser till teknologi. Med möjligheten att använda externa innovationer i företaget 
öppnas nya möjligheter. Öppen innovation har något att ge för alla aktörer på 
marknaden, för storföretag som för småföretag. 
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En innovation kan vara disruptiv mot etablerade produkter och etablerade aktörer på 
en marknad. Den mest aktuella definitionen (Govindarajan & Kopalle 2006, s.15) av 
disruptiv innovation säger att med det menas att det är en innovation som introducerar 
en annan mängd av funktions-, prestanda- eller prisattribut till en existerande produkt. 
Den disruptiva innovationen är vid introduktionen oattraktiv för huvuddelen av 
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marknaden på grund av dels sämre prestanda i de attribut som dessa kunder värderar, 
och/eller dels, ett högre pris, dock kan den disruptiva innovationen vara intressant för 
andra kundsegment.  
 
Det har visats att etablerade företag har svårt att överleva när en disruptiv innovation 
introduceras av en ny aktör. Etablerade företag hålls fångna av dels sina kunder och 
dels sina investerare att fortsätta med etablerade produkter och därför allokeras inte 
resurser till nya initiativ som initialt inte är lönsamma. Det kallas av Christensen 
(1997) för the innovators dilemma. Det har också visats att etablerade företag ibland 
inte vill utveckla disruptiva produkter trots att deras kunder efterfrågar dem 
(Sandström 2010). 
Christensen (1997) menar med begreppet the innovators dilemma att det krävs olika 
strategier för att vinna en kamp mot disruptiva innovationer jämfört med vad som 
krävs för att vinna mot andra aktörer på en etablerad marknad.  
Christensen och Raynor (2003) hävdar också att om en produkt är disruptiv för alla 
etablerade aktörer är det mycket troligare att den blir lyckad än om en eller ett fåtal 
aktörer inte upplever produkten som disruptiv. Det är alltså viktigt att innovationen är 
disruptiv för alla aktörer för att vara ett starkt hot. 
 
Christensen (1997) föreslår att etablerade aktörer själva bör försöka utveckla 
disruptiva innovationer för att möta detta och att de gör de i självständiga 
organisationer. Det kan också finnas oro i ett etablerat företag att en disruptiv produkt 
kan skada företagets varumärke eftersom disruptiva produkter till sin natur har en 
lägre prestanda jämfört med etablerade produkter initialt, då föreslår Christensen & 
Raynor (2003) att man ska marknadsföra den produkten under ett annat varumärke, 
ett purpose brand, som tydligare kommunicerar vad produkten klarar av och vilket 
problem som den löser. 
Ett annat alternativt är att en etablerad aktör köper företag som har lämpliga 
disruptiva innovationer (Christensen 1997). 
  
Det finns fler anledningar till att en etablerad aktör har svårt att klara av disruptiva 
innovationer. Teknikutveckling är i sin natur spårberoende vilket gör att en etablerad 
aktör kan vara låst i ett visst spår (Rosenberg 1972). Spårberoende har visats i flera 
fall, bland annat i utvecklingen av förbränningsmotorn (Clark 1985). Om aktören är i 
ett etablerat spår kommer aktören därför ha svårt att byta spår när ett nytt 
teknikparadigm introduceras och det etablerade spåret blir inaktuellt (Dosi 1982). I 
det fallet att helt nytt teknikparadigm introduceras med en innovation brukar man 
istället prata om diskontinuerliga innovationer. Det etablerade företaget som byggt 
upp ett nätverk i det föråldrade teknikparadigmet får då problem att ta fram nya 
produkter i det nya teknikparadigmet (Sandström 2010). 
 
Disruptiva produkter är också ofta disruptiva i hela värdekedjan till kund eftersom 
disruptiva produkter till sin natur är annorlunda än de etablerade produkterna. Om en 
disruptiv produkt inte innebär ökad vinst till de etablerade distributionskanalerna 
kommer de antagligen inte sälja den vilket leder till att disruptiva produkter kan kräva 
helt nya affärsmodeller (Christensen & Raynor 2003). 
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Ett företags affärsmodell har att göra med hur ett företag skapar och fångar värde på 
en marknad (Chesbrough & Rosenbloom 2002). Itami och Nishino (2010) definierar 
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affärsmodell som att ha två komponenter – dels ett affärssystem och dels en 
vinstmodell som båda också kan sträcka sig utanför företaget. 
 

“In fact, it is probably true that a mediocre technology pursued within a great 
business model may be more valuable than a great technology exploited via a 
mediocre business model.” (Chesbrough 2009) 

 
Över 60 % av nya produktutvecklingsprojekt skrotas innan de når marknaden. Av de 
40 % av produkterna som når marknaden är det bara 60 % som blir lönsamma, alltså 
satsas 75 % av produktutvecklingsresurserna på produkter som inte blir kommersiellt 
lyckade (Christensen & Raynor 2003). Därför är det högst motiverat att finslipa både 
innovationsprocesser och affärsmodeller för att undvika denna värdeförstöring. 
 
Chesbrough (2009) har forskat om Xerox och upptäckte hur Xerox’ nya teknologier 
som stöddes av den dåvarande kopiatoraffärsmodellen gick bra internt i företaget, 
däremot var det så att de teknologier som inte stöddes av kopiatoraffärsmodellen 
hamnade utanför företaget som spin-off företag1.  De flesta spin-off företag var inte 
lyckade till slut men bland de lyckade finns exempelvis 3COM (Chesbrough 2009) 
som varit ledande inom nätverksteknologi sedan 1980-talet och såldes för ett 
företagsvärde av $2,7 miljarder så sent som 2010 (HP 2010) till HP. 
 
Chesbrough (2009) frågar sig: Varför försöker inte fler företag med att experimentera 
fram nya affärsmodeller när det är affärsmodellerna som kan skydda bolaget mot 
konkurrerande tekniker? Svaret är att ett företag har stora hinder för att experimentera 
med sina affärsmodeller (Amit & Zott 2001). 
 
Ett företag kommer att agera efter en dominant logic som baseras på bland annat de 
nuvarande fungerande affärsmodellerna (Bettis & Prahalad 1995). På många sätt är ett 
företags dominant logic viktigt för företaget eftersom det får en trygghet i miljöer med 
lite information och kaos som det exempelvis kan vara i en tidig forsknings- och 
utvecklingsprocess. Problemet är istället att företaget kommer ha svårare att tänka nytt 
(Bettis & Prahalad 1995).  
Ett företag kan sägas ha core capabilities, kärnförmågor eller kärnkompetens, som 
exempelvis kan vara expertis inom ett teknikområde i form av know-how och patent, 
men i exempelvis introduktionen av ett nytt teknikparadigm, kan dessa kärnförmågor 
bli core rigidities, eller kärntrögheter, om exempelvis teknikområdet som var 
kärnförmågan har blivit utdaterat (Leonard-Barton 1992). En övertro på sin 
kärnförmåga kan alltså göra den till en kärntröghet som gör att företaget inte 
innoverar eller innoverar fel. Att inte låta kärnförmågor bli kärntrögheter borde därför 
vara högt upp på företagets strategiska agenda.    
 
Eftersom man inte har tillgång till all information om marknaden, och speciellt om 
nya marknader, är den bästa vägen enligt Chesbrough (2009) då att experimentera. En 
typ av process för att få fram information till nya affärsmodeller kallas effectuation 
som går ut på att vara ute på marknaden för att lära sig mer om den (Sarasvathy 
2008). Med effectuation gör man inte en noggrann analys av marknaden utan det är 
istället viktigare att experimentera med en affärsmodell på marknaden för att upptäcka 

                                                
1 Spin-off företag är ett avknoppat företag från ett moderföretag, ofta med direkt stöd 
av moderföretaget. 
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och lära sig om de latenta möjligheter som finns där, latenta möjligheter som man inte 
upptäckt om man inte varit ute på marknaden (Sarasvathy 2008). 
 
Det blir då väldigt viktigt för ett företag att vara flexibelt och förändringsvilligt om 
man ska kunna ägna sig åt affärsmodellsinnovation. I en organisation måste många 
funktioner samtidigt förändra sig för att få fram en ny affärsmodell. Effektivt 
samarbete mellan olika avdelningar i ett företag har länge setts som en 
framgångsfaktor i innovationsarbetet och produktutvecklingsarbetet (Dougherty 
1992). 
I en större organisation blir det mycket svårare att förändra så många funktioner 
eftersom de är utspridda, skilda och inte traditionellt samarbetar (Chesbrough 2009). 
Det ger antagligen det mindre företaget en fördel eftersom organisationen är snabbare 
och flexiblare. Dessutom kan det vara enklare för VD att ta ledningen i förändringen 
och på så sätt tydligare befästa förändringen (Chesbrough 2009). Start-up2 företag, 
eller populärt kallat start-ups, är också mer villiga att förändra sin affärsmodell över 
tid och denna flexibilitet är en kritisk framgångsfaktor till att lyckas (Boccardelli & 
Magnusson 2006). 
Andra lyfter fram att även affärsområdeschefer skulle kunna förändra affärsmodeller 
effektivt i större företag (Chesbrough 2009). Problemet med det är att 
affärsområdeschefer roteras oftast vart annat eller vart tredje år vilket gör att tiden inte 
räcker för att experimentera med affärsmodeller och analysera experimenten och 
sedan kommunicera resultaten inom organisationen (Burgelman 1983).  
Affärsmodellsinnovation i stora företag ställer också höga krav på att det är en 
organisation som kan kallas en ambidextrous organization (Tushman & O'Reilly III 
1996) och alltså både kan vara bra på att innovera och ha hög effektivitet och kvalitet 
i operationella processer (Chesbrough 2009).  
Chesbrough (2009) sammanfattar kritiken mot de stora företagen och uppmanar till 
experiment för att få fram nya affärsmodeller: 

 
”As we have seen from the academic literature, there are powerful barriers to 
business model innovation, but the way forward is for leaders to adopt, 
explicitly, an experimental stance toward business model innovation.”  

 
Hur en etablerad aktör klarar av introduktionen av en diskontinuerlig eller disruptiv 
teknologi avgörs också om den aktören har tillgång till någon complementary asset, 
eller kompletterande tillgång (Teece 1986). En kompletterande tillgång kan till 
exempel vara ett distributionsnät, servicenät eller andra kompletterande produkter. 
Hur den etablerade aktören klarar teknikskiftet avgörs till stor del av om dess 
kompletterande tillgångar blir föråldrade eller inte (Tripsas 1997). 
Man kan också göra det troligt att företag som har en etablerad stark position på 
marknaden inte är lika intresserade av att investera i nya innovationer (Arrow 1962). 
En enklare förklaring är att företag inte vill minska sin vinst och då också aktievärde 
genom att satsa på att innovera med osäkra resultat (Reinganum 1983; Reinganum 
1984).  
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Att utbyta know-how informellt mellan företag har visats förekomma i många 
industrier och är kanske det vanligaste sätt som företag samarbetar kring forskning 

                                                
2 Enterprenörsdrivet nystartat bolag med löften om tillväxt, ofta riskkapitalfinansierat. 
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och utveckling (Hippel 1995). Samarbeten mellan företag brukar annars kunna delas 
upp efter den legala formen av samarbete och då kan man i Sverige och de flesta 
andra länder göra denna uppdelning enligt Uppvall (2009): 

• Köpare/leverantörsavtal 
• Licensavtal 
• Samarbetsavtal 
• Samriskföretag, joint-venture 
• Samgående eller uppköp 

 
Den höga förändringstakten i de flesta industrier gör att samarbeten kring forskning 
och utveckling för många aktörer är det bästa sättet att få tillgång till viss teknologi 
och kompetens (Contractor & Lorange 2002).  
 
Ett sätt att samarbeta där två eller flera aktörer tillsammans tar fram nya produkter 
utan att för den skull helt gå ihop är kontraktsbaserade forsknings- och 
utvecklingsallianser. En definition av kontraktsbaserade forsknings- och 
utvecklingsallianser ges av Yoshino och Srinivasa (1995, s.5):  

 
“A contract-based alliance is defined by: (i) Two or more firms that unite to 
pursue a set of agreed upon goals remain indepedent subsequent to the 
formation of the alliance. (ii) The partner firms share the benefits of the 
alliance and control over the performance of assigned tasks - perhaps the 
disctinctive characteristic of alliances and the one that makes them so difficult 
to manage; and (iii) The partner firms contribute on a continuing basis in one 
or more key strategic areas, e.g., technology, products and so forth.” 

 
Uppvall (2009) har specialiserat sin forskning om kollaborativ produktutveckling 
kring kontraktsbaserade forsknings- och utvecklingsallianser för svenska företag som 
är en övergripande samarbetsform och kan innefatta licensavtal, samarbetsavtal och 
även samriskföretag. Kontraktsbaserade forsknings- och utvecklingsallianser anses 
vara en strategi med hög risk men ändå en nödvändig strategi (Uppvall 2009). 
 
I ett börsnoterat företags verklighet måste företaget hela tiden växa för att aktien ska 
öka i värde. Det är i ett företags natur att växa och att växa görs med olika 
transaktioner. Med varje transaktion finns alltid en transaktionskostnad (Coase 1937). 
Oavsett om företaget växer i sin egen organisation, köper eller samgår med andra 
företag eller samarbetar med andra företag finns det transaktionskostnader.  
Transaktionskostnaderna är (Dahlman 1979): Sök- och informationskostnader, 
förhandlings- och beslutskostnader och legala kostnader. 
I det fallet att företag samarbetar eller samgår har det visats att transaktionskostnaden 
minskar om det finns etablerat förtroende mellan aktörerna (Nooteboom 1996). 
Generellt anses också förtroende vara mycket viktigt av parterna i forskningsallianser 
(Uppvall 2009). Skapandet av relationer mellan personer och skapandet av förtroende 
anses vara en nödvändighet om det saknas formella strukturer och formell kontroll 
(Ring & Van de Ven 1994; Y. L. Doz 1996; Ariño & Torre 1998). 
Förtroendeskapande i samarbeten är huvudsakligen baserat på följande kategorier 
(Parkhe 1998; Zucker 1986): 

• Process-baserat – genom att uppvisa ett konsekvent positivt handlande över tid  
• Karaktäristik-baserat – skillnader i kulturell och social karaktäristik minskar 

möjligheter att förtroende bildas 
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• Institutionellt-baserat – formella förtroendebildande mekansimer som 
exempelvis incitament eller straff för bra beteenden 

 
Eftersom osäkerhet och brist på formell kontroll hör till alliansbaserade samarbetens 
natur anses förtroendeskapande vara den mest grundläggande ledaruppgiften (Parkhe 
1998; Das & Teng 1998). Viktigast i alliansbaserade samarbeten för att skapa 
förtroende är att jobba enligt tidplanen, att agera på ett förutsägbart sätt, att vara 
proaktiv och att vara öppen och transparent mot andra alliansparter (Uppvall 2009). 
Icke återtagbara investeringar i projektet ansågs också vara positivt för att skapa 
förtroende (Uppvall 2009). 
För de som arbetar operativt i allianssamarbetet måste ett sådant samarbete utan 
informella band och förtroenden mellan parterna ses som ett hot mot arbetsmiljön 
(Uppvall 2009). 

 
De kontrakt som reglerar hur arbetet ska utföras har också visats ersättas med 
informella överenskommelser i vissa fall när förtroende skapats (Uppvall 2009). Det 
är också så att oflexibla och stränga kontrakt påverkat det operationella arbetet 
negativt (Uppvall 2009). Det är därför viktigt att lägga mycket energi på att skapa bra 
kontrakt när alliansen formas (Doz 1996). 
 
Det är värt att kommentera några viktiga roller i innovationsarbetet där projektledaren 
dels är viktig men även märks rollen som champion (Schon 1963). En champion 
beskrivs som en ensam eldsjäl som upptäcker, föreslår och driver på utvecklingen av 
en ny idé. Rollen som champion har visats påverka innovationsarbetet positivt 
(Howell m.fl. 2005). I en undersökning bland svenska produktutvecklande företag 
fann man företagen önskade innovera mer öppet och fritt men att det krävde eldsjälar, 
liknande champions, för att lyckas (Nilsson & Andersson 2009). 
En annan viktig roll är gatekeeper (Allen & Cohen 1969) som är en person som har en 
nyckelposition i ett informellt kommunikationsnätverk och kan underlätta 
kommunikation för andra i nätverket.  
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Under de senaste årtiondena har antalet forsknings- och utvecklingsallianser växt 
krafigt (Hagedoorn 2002; Rajneesh Narula & Duysters 2004). Fördelarna med en 
forsknings- och utvecklingsallians jämfört med andra alternativ för utveckling anses 
vara många (Doz & Hamel 1998; Narula & Duysters 2004; Chesbrough m.fl. 2006). 
Trenden att skapa forsknings- och utvecklingsallianser kommer också att växa allt 
mer i överskådlig tid (Harbison & Pekar 1998; Contractor & Lorange 2002; Hughes 
& Weiss 2007). 

 
Strategiska allianser har länge funnits mellan företag men har på senare tid gått från 
att vara något företag framförallt för att nå nya marknader eller få andra synergier till 
att bli mer strategiska och fokuserade på forskning och utveckling (Narula & Duysters 
2004). 

Jämför man dagens allianser med tidigare allianserna under 1960-talet och 1970-
talet så är det fyra egenskaper som står ut (Narula & Dunning 1998): 

1. Dagens allianser skapas inte för att övervinna fel hos marknaden.  
2. Dagens allianser skapas alltmer för att skapa horisontell integrering (alltså 

kompletterande produkter och tjänster) och inte bara vertikal integrering 
(alltså inom värdekedjan) mellan två företag.  
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3. Dagens allianser är inte förbehållna några speciella länder eller regioner utan 
förekommer i alla industrialiserade regioner.  

4. Dagens allianser skapas allt mer för att förbättra och skydda företags 
teknologitillgångar. 

 
Antalet allianser, generellt sett, har varit stadigt mellan 1960 och 1998, men allianser 
som inte bygger på att dela med sig av aktier eller dela på aktier i nya bolag har ökat i 
proportion (Narula & Duysters 2004). En förklaring till den trenden är att avtal blir 
enklare och är baserade på mer mjuka tillgångar varför aktiebaserade alternativ för 
samarbete inte attraktiva.  
Ytterligare, när företag blir mer erfarna i att samarbeta med andra företag kan man 
våga göra avtalen mindre omfattande och samarbetsformen enklare i utbyte mot den 
ökade flexibiliteten (Narula & Duysters 2004). Rent generellt kan det sägas vara en 
fördel att undvika stränga, regelbaserade och planerade byråkratiska strukturer 
eftersom det visats att sådana strukturer inte klarar konkurrensutsatta, komplexa och 
dynamiska miljöer som forsknings- och utvecklingssamarbeten är (Dougherty 1992; 
Ring & Van de Ven 1994; Docherty m.fl. 2002). I det post-byråkratiska 
managementparadigmet är också möjligheten att röra sig mellan organisationer och 
samarbeta en viktig del (Heckscher & Donnellon 1994). 

;:A:A 7%%5O#'(5%!)2%5$!,#$#-+2'2!
Alltmer har ökat kundvärde kommit från när olika teknologiska sektorer samarbetar 
och konvergar, till exempel i fallet med konvergensen mellan bilar och datorer 
(Adamsson 2007). Att få fram detta ökade kundvärde måste vara högt på agendan för 
alla produktutvecklande företag och den enda strategin för att uppnå detta är att 
innovera genom mer samarbete mellan olika aktörer. 
Som sagt har samarbete alltid varit en viktig del bakom innovationer och det 
informella utbytet av know-how en viktig del av samarbete. Hippel (1995) beskriver 
den situation när informellt utbyte av know-how till och med är den mest effektiva 
formen av forsknings- och utvecklingssamarbete. Informellt utbyte av know-how är 
bäst när det know-how som eftersöks finns i aktörens nätverk, när eftersökt know-
how endast går att äga genom att hålla det hemligt, när värdet på varje enhet av know-
how är för litet att motivera en förhandling för att sälja, licensera eller byta know-
how.   
Hippel (1995) noterar att eftersom så mycket teknisk kunskap finns tillgänglig och att 
varje innovation ofta innebär en kombination av inkrementella förbättringar kommer 
denna samarbetsform vara viktig för att få fram nya innovationer.  
Det informella utbytet av know-how är viktigt och viljan att samarbeta kring 
innovation är också tydligt i forskningssammanhang. En intressant aspekt av det 
vetenskapliga samarbetet är att ju mer känd och produktiv en viss forskare är, desto 
oftare samarbetar denne forskare med andra. I en studie fann man att den mest 
produktiva forskaren med vid marginal också var den som oftast samarbetade med 
någon (Surowiecki 2005). 
 
Att istället för det informella utbytet av know-how samarbeta mer formellt kring 
forskning och utveckling blir intressant undra andra omständigheter. Att samarbeta 
formellt är bra när den kunskap man är ute efter att få fram inte finns hos ett företag 
som är villig att sälja eller licensera den, och när företag individuellt inte kan motivera 
att ta fram kunskapen självständigt (Hippel 1995). 
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Det operationella arbetet i en forsknings- och utvecklingsallians har fått allt mer fokus 
för om alliansen ska vara lyckad. En viktig del är att de som arbetar operationellt har 
stor betydelse i bildande av alliansen där de har stort inflytande om alliansen blir till 
(Uppvall 2009). Problemet med forsknings- och utvecklingsallianser är att alliansen, 
trots att den har många fördelar anses vara svår att styra (Y. L. Doz 1996; Ariño & 
Torre 1998; Sampson 2005). Den viktigaste framgångsfaktorn i att styra alliansen är 
att använda informella relationer så mycket som möjligt och skapa förtroende 
(Uppvall 2009).  
Genom att allianser är svåra att styra ökar risken att de ska misslyckas. Den viktigaste 
anledningen bakom varför allianserna misslyckas är att det operationella arbetet 
misslyckas (Sivadas & Dwyer 2000; Salk 2005).  Uppskattningsvis kan andelen 
misslyckade allianser vara så hög som 50 % vilket motsvarar mycket stora förlorade 
värden (Sivadas & Dwyer 2000; Reuer & Zollo 2005). 
 
Det finns också många bra exempel på innovation genom samarbete. Ett exempel är 
företaget BIG, Big Idea Group i USA. BIG identifierar, utvecklar och marknadsför 
idéer för nya produkter riktade mot konsument för att licensera ut produkten. Sedan 
2000 har BIG hjälpt till att licensera och ta 80 produkter till marknaden (Big Idea 
Group 2009). Företaget arbetar helt i det öppna innovationsparadigmet och samlar 
användare som har idéer bakom nya produkter att presentera sina idéer för en panel av 
BIG-anställda som väljer ut lovande idéer. BIG licenserar idén av uppfinnaren och 
utvecklar prototyper och en affärsplan för att sedan kunna licensera produkten till en 
lämplig tillverkare. BIG blir på så sätt en agent för uppfinnaren och hjälper 
uppfinnaren ta en produkt till marknad som uppfinnaren själv antagligen skulle ha 
svårt att göra (Christensen & Raynor 2003). 
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I det nya öppna innovationsparadigment där innovation alltmer skapas i samarbete 
och av nya aktörer, ställs också andra och nya krav på immaterialrätten som ska ge 
innovationer skydd. Det ställs dels krav på ökad öppenhet i och med 
demokratiseringen av innovation då användare når spridning av sina tankar genom att 
dela med sig öppet av IP3 (Hippel 2005). Men det ställs också krav i och med 
kollaborativa strukturer som utmanar traditionella immaterialrättsliga koncept 
(Nambisan & Sawhney 2007). De initiativ som tagits för att möta dessa krav har 
framförallt kommit från användarna själva med bland annat Creative Commons som 
visat sig fungera bra på internet (Ito 2009). Creative commons beskriver sig själva så 
här:  

 
”Creative Commons är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som 
skapar och vill dela med sig (helt eller delvis) av sina verk. Detta genomförs 
rent praktiskt genom ett system av licenser. Den som skapat verket, 
upphovsmannen, väljer vilka friheter hon eller han vill att verket skall ha och 
får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.” (Creative 
Commons 2010) 
 

                                                
3 IP, intellectual property, eller intellektuella rättigheter som kan vara exempelvis 
upphovsrätt, patent, varumärken eller mönsterskydd. 



 
 

37 

Det sätt som innovation skyddas idag är framförallt tre strategier var för sig eller i 
kombination med varandra. Strategierna är patent, affärshemligheter eller enbart med 
den tid det tar att imitera en innovation. 
Patent anses traditionellt som det bästa sättet att skydda en innovation med 
teknikhöjd. Hippel (1995) förklarar med tre argument varför patentsystemet dock inte 
ger det skydd som är avsett:  

1. Ett patent som bygger på annan patenterad teknik kan inte kommersialiseras 
utan att också ha rättigheter från de underbyggande patenten (eller vänta på att 
de patenten går ut). 

2. Patentsystemet lägger bördan på patentinnehavaren att upptäcka inkräktare på 
patentent och sedan stämma inkräktaren. Ytterligare är chansen att sedan 
vinna över inkräktaren liten och patentinnehavaren riskerar också att dels bli 
av med intäkter från licenser på patentet och dels behöva behöva betala de ofta 
betydande legala kostnaderna. 

3. Man kan uppfinna en lösning som går runt den patenderade lösningen. 
 
I en undersökning av patentsystemet i USA mellan 1957 och 1984 visades det att 
patent inte var användbart för att skydda sig mot imitatörer och få avkastning på 
innovationen (Hippel 1995). Innovatörer i de flesta branscher förväntar sig inte att 
kunna licensera ut sin patenterade kunskap även om de skulle vilja göra det (Hippel 
1995). Det är något som också visas i att mindre än 5 % av forskning och utveckling i 
stora amerikanska företag skulle inte ha gjorts om inte patent funnits (Hippel 1995). 
Hade patent inte funnits skulle alltså 95 % av forskning och utveckling ändå utförts i 
stora amerikanska företag. 
 
Utöver patent kan man skydda sig med affärshemligheter, till affärshemligheter 
räknas hemligheter kritiska för produkten som kan fortsätta vara hemliga efter att den 
kommersiella exploateringen av produkten påbörjats. Till affärshemligheters natur hör 
det att det bara är ett sätt att skydda innovationen om hemligheterna kan fortsätta vara 
hemliga.  
Affärshemligheter har visats vara ett effektivt skydd endast för dels produkter som har 
olika teknologiska barriärer mot reverse-engineering, och dels, processinnovationer 
som kan vara gömda för offentligheten (Hippel 1995). Ett annat problem är att om 
man licenserar ut en affärshemlighet riskerar man att sprida hemligheten. Om 
hemligheten skulle spridas och licensgivaren anklagar någon för att ha spridit 
hemligheten måste licensgivaren kunna visa vilken händelse som spred hemligheten, 
på så sätt har licensgivaren svårt att licensera ut hemligheten till flera eftersom det kan 
vara svårt att visa vem som spred hemligheten (Hippel 1995). 
 
Utöver patent och affärshemligheter hävdar Hippel (1995) att en tredje strategi för att 
skydda en innovation är den tid det tar att kopiera innovationen. Är innovationen 
komplicerad att kopiera kan det ta så lång tid att kopiera att det inte är meningsfullt att 
göra det eftersom den ursprungliga innovatören kan hinna förbättra innovationen och 
göra kopior föråldrade. Inte heller det är en strategi för att skydda innovation effektivt 
med få undantag anser Hippel (1995).  
I en undersökning om innovationsprocesser (Nilsson & Andersson 2009) bland 
svenska produktutvecklande företag 2009 kom det fram att de flesta respondenterna 
uppger att de strävar efter att bli mer öppna. Ytterligare uttryckte respondenterna 
överlag skepsis över nuvarande IP-lagar och två av sex respondenter tyckte att patent 
var på väg bort som skydd för sitt företag. 
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Enligt en ledande IP-jurist i Sverige anses den vanligaste typen av samarbete där två 
eller flera parter är jämlika vara att man bildar ett gemensamt bolag för att dela IP-
rättigheter och fördela det värde som skapas i samarbetet (Fredriksson 2010). Parterna 
har sedan avtal mellan sig för att reglera samarbetet och framförallt hur och när 
parterna sedan ska avsluta samarbetet (Fredriksson 2010), alltså kan denna 
samarbetsform anses vara en kontraktsbaserad allians. I de fall man inte har ett 
gemensamt bolag äger alltid någon part ensamt de IP-rättigheter som uppkommer i 
samarbetet eftersom svensk rätt gör det i stort sett omöjligt att samäga patent 
(Fredriksson 2010). Större samarbeten mellan flera företag där IP-rättigheter blir 
öppna och inte går att skydda med patent kände inte IP-juristen till men såg inget 
juridiskt problem med det (Fredriksson 2010).  
 
Med traditionella skyddsmetoder som inte längre ger ett bra skydd hävdar många att 
IP-lagar måste granskas och förbättras (Chesbrough 2006; Nambisan & Sawhney 
2007; Hippel & Jin 2009). Det föreslås bland annat tre områden staten kan förbättra: 
Förbättring av mätbarhet för användarinnovation, sänkning av kostnaderna för 
kollaborativ användarinnovation, förbättring av reglerna rörande immaterialrätt 
(Hippel & Jin 2009). 
Vad som kanske är viktigare för entreprenören, som befinner sig i situationen att 
skydda sig, är att titta bortom dessa traditionella och dåligt fungerande strategier och 
fokusera även på affärsmodellsinnovation. 
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I följande avsnitt kommer vi redovisa svar och återge citat från storföretag och 
småföretag tematiserade i kategorier. Storföretag och småföretag redogörs var för sig.   
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Respondenternas svar ges här inte uppdelat per företag utan svaren är uppdelade 
tematiskt efter frågekategorier. Företagens svar kring det aktuella temat redogörs per 
företag och i bokstavsordning på företagsnamnet. Uppdelningen i teman har tagits 
fram i efterhand för att underlätta tolkning av svar för läsaren. De kategorier av svar 
vi redovisar är: 

• Bakgrund till storföretagen 
• Samarbeten med små företag på storföretagen 

o Samarbeten, dagens situation, varför och med vem? 
o Hur är det att samarbeta med småföretag och vilka är skillnaderna? 
o Hur formas samarbeten och hur ordnar man det rent juridiskt? 
o Förtroende och individers roll i samarbeten 
o Trender inom samarbeten 

• Öppen innovation på storföretagen 
o Hur arbetar man med, och, vill man arbeta med, öppen innovation? 
o Hur arbetar man med, och, vill man arbeta med, 

affärsmodellsinnovation? 
 
De storföretag som deltagit i undersökningen är: 

1. Alfa Laval (Bertilsson 2010) 
2. IKEA, närmare bestämt IKEA of Sweden (Johnson 2010)  
3. Stora Enso (Hörnfeldt 2010) 
4. Volvo Technology (Persson 2011) 

 
Respondenterna har varit personer med ansvar för samarbeten med små företag och 
med erfarenhet av att samarbeta med små företag kring produktutveckling.  
 
Källor är från intervjuerna med respondenten ovan för respektive företag när inget 
annat anges. 
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Alfa Lavals historia börjar redan 1883 då Gustaf De Laval tog fram 
centrifugalseparatorn och bildade sitt första företag. Alfa Lavals produkter finns idag 
inom områden som energi, miljö, medicin och livsmedel och vattenteknik. Alfa Laval 
säljer sina produkter i över 100 länder och har över 12 000 anställda. Man tar fram 
runt 35-40 nya produkter varje år och investerar omkring 3 % av omsättningen i 
forskning och utveckling. 2009 hade Alfa Laval AB en omsättning över 26 miljarder 
kronor (Alfa Laval AB 2011).  
 
669 miljoner besök gjordes till IKEAs varuhus 2010. IKEAs affärsidé är att 
tillhandahålla lösningar för att skapa ett bättre vardagsliv för de många människorna 
genom att tillhandahålla funktionella möbler till låga priser. IKEA hade 2010 en 
omsättning på över 23,8 miljarder euro (Inter IKEA Systems B.V 2011). Utveckling 
av IKEAs sortiment och system sker i huvudsak på företaget IKEA of Sweden AB, 
IOS, i Älmhult, där bedrivs också forskning och utveckling för framtida produkter i 
IKEAs sortiment. IOS omsatte 2010 strax under 2,9 miljarder kronor och hade 
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omkring 1200 anställda. När vi pratar om IKEA i rapporten benämner vi hela IKEA-
koncernen och framförallt verksamheten i varuhusen, när vi pratar om IOS benämner 
vi den produktutveckling och forskning som görs på IOS.  
 
Stora Enso är en global pappers-, förpacknings- och trätillverkare med ursprung från 
Sverige och Finland. Stora Enso har 27 000 anställda i mer än 35 länder, 2009 
omsatte Stora Enso 8,9 miljarder euro. Stora Enso beskriver sin mission som att 
använda och utveckla sin expertis i förnyelsebara material för att möta sina kunders 
behov och många av dagens utmaningar vad gäller råmaterial (Stora Enso 2011). 
Stora Enso har en egen organisation för att skapa nya affärer inom eller utanför Stora 
Enso utifrån teknologi och affärsidéer som kan komma från internt eller externt håll. 
Denna organisation kallas Stora Enso New Business Creation och är ett exempel på 
Corporate Venturing4. 
 
1927 kom den första serieproducerade Volvo-bilen ut från fabriken på Hisingen i 
Göteborg och startade historien om Volvo. Volvo är idag en av världens största 
tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner med över 100 000 anställda 
och produktion i 19 länder och försäljning i 180 länder (Volvo Group 2011a). Utöver 
lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner har Volvo ett flertal andra 
kompetensområden inom flyg & rymd, finansiella tjänster, IT-lösningar, logistik och 
industrimotorer. 2009 omsatte Volvo Group över 218 miljarder sek (Volvo Group 
2011c). Volvo Technology är en del av Volvo Groups forskning och 
utvecklingsorganisation och beskrivs som ett ”research and innovation centre within 
Volvo Group developing new technologies and new concepts for ’hard’ and ’soft’ 
products and processes in the transportation and automotive industries.” (Volvo 
Group 2011b). Volvo Technology har omkring 500 anställda (Persson 2011). 
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Generellt kan det sägas att storföretagen omsatte mellan 3 och 24 miljarder euro 2009 
(det senaste tillgängliga bokföringsåret) och storföretagens tillverkning, försäljning 
och produktutveckling finns globalt. Alla företagen är stora i Sverige med tusentals 
anställda. Ledning och framförallt produktutveckling är fokuserat till Sverige även om 
inte huvudkontoren för storföretagen behöver finnas i Sverige. Företagen har också en 
tydlig historisk koppling till Sverige. Bland storföretagen är det främst Stora Enso och 
Volvo som har en tydlig intern funktion för dels corporate venturing, och dels, har 
tydliga systematiserade processer kring samarbeten med småföretag. 
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Det finns anledning att kommentera att när vi skriver om ”samarbeten” så är det 
underförstått att vi pratar om produktutvecklingsrelaterade eller forskningsrelaterade 
samarbeten mellan företaget och små företag. 
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Vanligast är samarbeten av karaktären mellan två parter anser Alfa Laval då det gäller 
samarbeten mellan Alfa Laval och små företag. Oftast börjar ett samarbete med att en 
uppfinnare presenterar en teknik som kommer med en lösning till ett problem och 
sedan får Alfa Laval vägleda uppfinnaren fram mot en mer färdig teknologi. Det finns 
ingen specifik form för hur sådana samarbeten ska se ut utan Alfa Laval anpassar sig 
                                                
4 Corporate Venturing är en aktivitet eller avdelning på ett företag som aktivt arbetar 
med att finansiera och stödja egna eller externa projekt likt en intern riskkapitalist.  
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mycket till motparten och det beror också mycket på hur nära samarbetet ska ske 
enligt Alfa Laval. 

De områden man söker ny teknologi och därmed samarbeten inom är främst 
inom Alfa Lavals huvudsakliga teknikområden men också inom områden som 
tangerar dessa. Samarbetena blir också annorlunda för varje samarbetes egna 
förutsättningar anser Alfa Laval. Man är också intresserad av att bygga vidare på 
etablerade samarbeten.  

Alfa Laval arbetar aktivt med att testa nya möjligheter och hitta nya 
samarbeten. Främst är man intresserade av tekniker som har en prototyp som kan 
testas. Vanligtvis börjar man förutsättningslöst med ett test av en prototyp, visar det 
sig bra testar man noggrannare. Däremot beskriver respondenten att det är svårare 
med disruptiva innovationer: 
 
”Det är svårt att samarbeta kring disruptiva innovationer då det är en mer osäker 
satsning.” (Bertilsson 2010) 
 
Samarbeten kommer ofta till på IOS genom att man hittar ett behov inom ett 
affärsområde. Utifrån det behovet söker man sedan aktivt efter andra aktörer att 
samarbeta med. Om behovet är stort kan man tänka sig att samarbeta med aktörer som 
har teknologi i ett tidigt skede. IOS har till exempel ett samarbete kring en teknologi 
som inte var verifierad inledningsvis. 

Generellt sätt letar inte IOS efter samarbeten inom kärnkompetensområden 
utan till kompletterande områden. IOS vill gärna vara delaktiga i projekt i ett tidigt 
stadium eftersom man då upplever att man har större möjligheter att dra upp riktlinjer 
för hur samarbetet ska gå till: 
 
”Ju tidigare vi är med desto bättre men det är svårt att fånga ett affärsområdes 
intresse om det inte finns någon riktigt substans.” (Johnson 2010) 
 
Samarbeten där Stora Enso samarbetar med små företag hamnar ofta på Stora Enso 
New Business Creation. Ett projekt måste alltid ha en mottagare internt på Stora Enso 
och projekten karaktäriseras av att till en viss del vara teknikutveckling men ofta till 
en stor del handla om att utvärdera marknaden och en produkts potential. Att Stora 
Enso samarbetar med en aktör är vanligaste typen av samarbeten, att samarbeta med 
fler aktörer samtidigt har Stora Enso erfarenhet av men beskriver att det brukar vara 
svårt att hantera de samarbetena. Dessutom är det så att ofta när det är en till många så 
är det någon som är drivande.  

Utöver New Business Creation delen av Stora Enso berättar respondenten att 
dessutom forskningsdelen bedriver samarbeten men då främst med andra stora företag 
eller att man direkt köper in kunskap.  

Respondenten berättar också att många av de som man träffar inom New 
Business Creation som inte passar in i den verksamheten, slussas vidare till något av 
affärsområdena där det ibland blir projekt.  
 
”Vi säger också ibland att ’det här låter intressant låt oss testa det i vår verksamhet.’ 
Och utvärderar under loppets gång. Då är vi med och både utvecklar och utvärderar, 
det senare har varit svårt att motivera i tuffa tider.” (Hörnfeldt 2010) 
 
För att få till ett gemensamt utvecklingsprojekt är det viktigt att man kan visa att den 
här produkten kommer ge mycket pengar så det är värt att Stora Enso är med och 
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utvecklar den. Stora Enso söker samarbeten inom många områden men de måste på 
något sätt involvera deras råvara. Man är också intresserade av att söka samarbeten 
med nya aktörer. Små företag kommer ofta för att de söker kunnande om 
processindustri eller kapital för att bygga processindustri. 
Stora Enso jobbar aktivt med att hitta nya projekt men gallrar hårt bland de som 
kommer upp: 
 
En stor del av Volvos samarbeten med små företag är från public funding-projekt, om 
det är nationellt så kan det vara med Vinnova och är det internationellt så kan det vara 
i EU-program. I den finansieringsmodellen är det oftast så att man får pengar för 50 % 
och går in själv med 50 %. Då sätter man upp ett samarbete kring ett område som ser 
intressant ut och samlar på sig partners i den processen. Det kan i detta samarbete vara 
en blandning av småföretag och andra stora företag. I vissa projekt kan det vara 
upptill 100 parter men i nationella projekt är det vanligt med mellan 5-10 parter 
berättar respondenten på Volvo Technology. Dessa samarbeten kan vara 
problematiska för småföretag berättar respondenten: 
 
”Det är ofta ett problem för småföretag för de inte har de pengar som behövs för att 
satsa i utvecklingsprojekt. De kan inte finansiera 50 % och få 50 % i bidrag.” 
(Persson 2011) 
 
Det finns också flera exempel på samarbeten mellan Volvo och endast ett småföretag. 
Då beskriver respondenten att man arbetar väldigt nära varandra. Ytterligare har 
respondenten erfarenhet av nätverk eller hubbar som ska föra storföretag och 
småföretag närmare varandra. 
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Alfa Laval ser samarbeten som en viktig form att innovera på. Alfa Laval ser att i 
samarbeten med små företag jämfört med stora företag är skillnaderna främst att det 
kan finnas processer i storföretagen som tar tid och att många olika personer kan 
behöva involveras. Respondenten beskriver vidare i två citat: 
 
”Alltid problem att arbeta mot småföretagare då vi och dem har olika 
tidsuppfattningar.” (Bertilsson 2010) 
 
”Små företag kan bli frustrerade på Alfa Laval då många tror att man kan ta en idé 
till marknad på några månader – det tar betydligt längre tid” (Bertilsson 2010)  
 
En viktig komponent i samarbetet är att småföretaget inte får vara för beroende av 
Alfa Laval för att klara sig. Ett önskemål från Alfa Lavals sida är att entreprenören 
bör fokusera mer specifikt på konkreta problem hos Alfa Laval istället för att göra för 
mycket på en och samma gång. 
 
Samarbeten med små företag är inte så vanligt eftersom det upplevs som komplicerat 
inom IOS. Storföretaget har enligt IOS långa ledtider och långa beslutsprocesser och 
dessutom kan det vara svårt att få tag på rätt personer inom organisationen. IOS 
upplever också att det finns en skillnad i juridiskt förhållningssätt där det lilla 
företaget ofta inte vill ha så mycket pappersarbete medan det stora företaget måste 
uppfylla flera lagkrav. 
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”Även om vi har omsorg om det lilla företaget och förstår så är det inte så lätt att 
hitta lösningar som båda är nöjda med.” (Johnson 2010) 
 
På Stora Enso New Business Creation anser man att det är väsentligt att samarbeta 
med entreprenörer och man vet att många nya idéer kommer att komma utifrån. Om 
en entreprenör ska tas in i Stora Ensos vanliga organisation måste projektet vara så 
stort att det ska synas i hela Stora Ensos resultaträkning, för om det är för litet så 
kommer det bara att drunkna, berättar respondenten. 

Respondenten på Stora Enso beskriver att grundidén är att ett företag eller 
idéägare man samarbetar med ska få känna sig som ett eget företag men att man ska 
kan få de resurser ett stort företag kan erbjuda. Stora Enso upplever att det är svårare 
att samarbeta med småföretag och man beskriver det som att småföretagen lever i en 
annan värld. Men respondenten på Stora Enso hävdar också motsatsen: 
 
”Men det kan vara lättare att arbeta med ett litet företag för vi vet varför vi 
samarbetar med dem, en unik kompetens, har korta beslutsvägar, de gör det som de 
kan och om de behöver ändra på sig så är det korta beslutsvägar att göra det. Medan 
vi som ett stort företag har långa beslutsvägar och ska gå igenom en viss process.” 
(Hörnfeldt 2010) 
 
Respondenten på Volvo Technology ser att det är problematiskt för de små företagen 
att få finansiering. Men samtidigt ser storföretagen att det finns en drivkraft hos 
småföretagen som är unik berättar respondenten:  
 
”Det finns entreprenörer och det finns en drivkraft hela vägen att förverkliga sina 
idéer som man ska dra nytta av. Om man tittar på Sveriges innovation så är detta 
viktigt. Och därför har man satsat på detta och diskuterar hur får man SME:er5 med i 
utvecklingsarbeten. Dock kvarstår problemet att det inte finns pengar.” (Persson 
2011) 
 
Respondenten på Volvo Technology beskriver nyttan av att samarbeta med 
småföretag: 
 
”Ofta känner man på varandra i början, är det här ett bra samarbete, funkar det kan 
vi få ut något av varandra? Både kring storföretagets resurser men även kring deras 
brand som kan utnyttjas av småföretaget tjäna mycket på. Och det som storföretagen 
tjänar på är den flexibilitet och den drivkraft som finns hos småföretagen. Ofta är 
många utvecklingsprocesser tunga i storföretag.” (Persson 2011) 
 
Respondenten beskriver att det är stor skillnad på samarbeten mellan storföretag och 
småföretag. I samarbeten mellan storföretag går man in väldigt tidigt på hög nivå 
oftast, man skakar hand och skriver avtal. Respondenten beskriver att det svåra då är 
att få driv i samarbetet och bestämma vem ska äga detta sedan och i vilken form. 
Respondenten kommenterar vidare: 
 

                                                
5 SME, small and medium-sized enterprises, räknas i EU som företag med upptill 250 
anställda eller med en omsättning upptill 50 miljoner euro (European Commission 
2011). 
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”Men om man tittar på skillnaden mellan två storföretag, eller ett storföretag och ett 
litet, så är det oftast det stora som har makten och småföretaget som har drivet och 
det entreprenöriella. Det går oftast mycket snabbare. Fördelen när det är två 
storföretag är att man sitter på enorma nätverk med både kunder och kunskap.”  
(Persson 2011) 
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Legalt ordnar Alfa Laval sina samarbeten med samarbetsavtal. Alfa Laval vill alltid 
äga rätten att använda produkter eller teknologi som uppkommer ur samarbetet. Alfa 
Laval berättar också att man försöker vara öppen och förutsättningslös inledningsvis 
för att senare konkretisera med noggrannare avtal och beskriver situationen vidare: 
  
”Om juristerna fick bestämma skulle det vara än mer specificerat innan ett samarbete 
påbörjas.” (Bertilsson 2010) 
 
På IOS kommer man fram till den formen man ska samarbeta på genom diskussioner 
om drivkrafter och mål för bägge. I slutet kopplas jurister in för att formalisera avtalet 
som ofta är i formen av ett samarbetsavtal. Respondenten på IOS säger ändå att 
juristerna gärna ska vara med från start för att undvika missförstånd. I 
samarbetsavtalet bestämmer man också hur man ska skydda frukterna av samarbetet.  
IOS betalar inte royalty för teknologi i några sammanhang. IOS strävar efter att äga så 
mycket som möjligt i sådana samarbeten men har öppnat upp för samarbetspartners 
att sälja produkter på marknader som inte konkurrerar med IKEA. I ett fall står IOS 
för kostnaderna för att patentera och äger patentet men samarbetsföretaget får en 
kostnadsfri licens att använda patentet. Det är viktigast för IKEA att ha 
handlingsfrihet men ibland tar man patent för att undvika att få en diskussion om att 
företaget tagit någon annans teknik. Man försöker snabbt involvera projekt i de 
vanliga affärsområdena och det anses vara en nyckel till framgång. Den främsta 
anledningen till att samarbeten misslyckats har varit att man hållit på för länge och 
aldrig tagit beslut enligt respondenten på IOS. Dessutom om det saknas en champion, 
beskriver respondenten, att projekten inte blivit implementerade på affärsområdena. 
 
Legalt ordnar man samarbeten olika från fall till fall på Stora Enso, bland annat har 
man köpt in sig i företag och tagit andelar, eller gjort joint ventures, men också arbetat 
fram samarbetsavtal. Om Stora Enso ska gå in som ägare måste de kunna vara en 
aktiv ägare. Man vill centralisera ägandet av intellektuella rättigheter till Stora Enso i 
Finland men viktigast är att ha rätt att använda resultaten av ett samarbete. Detta 
försöker man reda upp tidigt i samarbetet. 
 
”Vi är inte intresserade för att göra långa täckande avtal som ska täcka upp för varje 
situation. Men å andra sidan så vet vi att om man går in i ett samarbete kommer 
patentfrågorna att diskuteras oavsett. Så de är bra att ha en gemensam idé redan från 
början. Jag har fått en känsla av att förut så gick man in i ett projekt och så fick man 
se om det kom ut något patent ifrån samarbetet, då började man diskutera. Man vill 
nu ha de avtalat redan från start.” (Hörnfeldt 2010) 
 
Respondenten på Volvo Technology berättar att samarbeten kring public funding styrs 
mycket av samhället medan den andra formen, med samarbeten direkt med 
småföretag, är mer rakt på. Då görs en del strategiska övervägningar, bland annat: Är 
område intressant för Volvo, hur man ska angripa området, vilken mognad finns inom 
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området, vad vill Volvo Technology uppnå. Från dessa övervägningar utvärderar 
Volvo Technology om dem ska utveckla det själva eller om de ska samarbeta med 
någon. Då kanske man tar in ett litet spetsföretag som kanske redan har tekniken 
utvecklad.  

Respondenten på Volvo Technology berättar att när man går in i mer 
affärsnära samarbetsprojekt måste man vara klar med vad det är för tillgångar Volvo 
har och vad är det för tillgångar det lilla samarbetsföretaget har och vilka tillgångar 
kan de skapa gemensamt. Innan man börjar samarbeta ska måste man kartlägga vad 
det är man går in med. Det kan vara IPR men kan även vara kunskap eller andra 
tillgångar. Småföretag bör tänka på vad det är som de är unika med. Juridiskt ordnas 
de flesta samarbeten med dels köpare/ leverantörsavtal eller med samarbetsavtal. 
Uppköp är inte så vanligt i Volvo-gruppen. Volvo-gruppens eget riskkapitalbolag 
Volvo Technology Transfer sysslar mer med det och tittar på startup-bolag med 
intressanta teknologier. Det finns två vägar att gå på Volvo för att ordna det juridiska 
berättar respondenten; den stora vägen, som man egentligen ska gå, och den mer 
operativa vägen som är mer flexibel. Respondent berättar vidare: 
 
”Om man går i ett samarbete med småföretag och skulle gå till huvudkontoret och 
den legala delen så är det oftast en komplicerad avtalsskrivningsprocess och de är 
noggranna med att man reglerar allting från start. När du går till de mer operativa så 
är det mer ’pang på’ och man försöker att reducera det som skrivs och så. Så att man 
kan vara mer flexibel och så.” (Persson 2011) 
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Förtroende spelar en stor roll inom samarbetet men är svårare att bygga upp i 
internationella samarbeten hävdar Alfa Laval. Förtroende i samarbeten har minskats 
när man gått bakom ryggen på varandra vilket kan orsakats av misskommunikation. 
Champions är viktiga på Alfa Laval berättar respondenten: 
 
”Vid disruptiva innovationer är det vitalt med en champion och samarbetet kan 
enbart gå vidare om en champion finns. Det är viktigt att det finns champions på båda 
företagen som driver frågorna aktivt.” (Bertilsson 2010) 
 
Förtroende är viktigt och avgörande för IOS för att starta ett samarbete. Förtroende 
skapas genom att dels träffas personligen och genom att undersöka vad en möjlig 
partner har för historia. Förtroende har exempelvis raserats genom att en aktör ljugit 
eller gått bakom ryggen på IOS. Rollen som champion är extremt viktig hos båda 
parter i samarbetet enligt IOS Att ha champions är viktigt inom IOS och respondenten 
haft den rollen för flera projekt. Rollen som gatekeeper är viktig inledningsvis men 
efter ett projekt förankrats inom ett affärsområde är det mindre viktigt.  
 
Förtroende är viktigt för samarbete och det skapas mycket av att alla parter vinner på 
samarbetet tycker Stora Enso. Förtroende har exempelvis raserats när en part inte varit 
öppen med vilka samarbeten man har med övriga bolag och generellt tycker man att 
brist på öppenhet är en stor anledning till att förtroenden minskas. Champions internt 
eller personer som kan agera beställare av projekt är ett måste för ett samarbetsprojekt 
anser Stora Enso. 
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”En viktig framgångsfaktor för ett projekt är hur du lyckas nätverka i organisationen. 
Jag har ett mandat men måste få med mig andra som ska utföra det, och de behöver 
få okej från sin chef.” (Hörnfeldt 2010) 
 
Förtroende är viktigt för samarbetet säger respondenten på Volvo Technology. 
Förtroende skapas relaterat till förutsättningarna för samarbetet på Volvo. Har man 
inte rett ut förutsättningarna kan folk bli väldigt fega. Det är jätteviktigt därför att ha 
förtroende berättar respondenten. Förtroende skapas genom att man lär känna 
varandra. Men också mycket genom att man sitter och jobbar ihop. Samlokalisering är 
viktigt. På Volvo brukar man använda champions ganska mycket internt berättar 
respondenten. Det finns ett strukturerat arbete på Volvo kring att ha champions för 
projektet där en senior person utses till champion och sedan löpande ger sitt stöd till 
projektet. Respondenten hävdar att misslyckade samarbeten vanligast orsakats av att 
man inte vågade tänka affär initialt. 
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På Alfa Laval är det en trend att man alltmer inser att kunskap inte nödvändigtvis 
behöver komma internt och söker sig utåt hävdar respondenten. Respondenten tror 
vidare att Alfa Laval kommer arbeta vidare som man gör idag även framöver.  
 
IOS har blivit och blir mer strukturerade på att hantera samarbeten med små företag 
hävdar respondenten. Man har bland annat blivit mer noggranna med avtal och har en 
mer centralt styrd funktion för att hantera och finansiera dessa projekt. 
 
Stora Enso har upplevt att man kräver att ett småföretag ska ha skyddat sin teknologi 
mer och mer, mycket på grund av att Stora Enso inte vill riskera att anklagas för att ha 
tagit någons teknologi. Dessutom försöker man skydda mer och mer av det som 
uppkommer internt och säkerställa att man har en arsenal av patent som kan 
avskräcka konkurrenter från att ifrågasätta ens patent. 
 
”Med småföretag var vi till en början mer öppna och sa att vi lyssnar på folks idéer, 
där har det nog blivit att små företag ni måste ha ert skydd eller ert patent så att ni 
vet vad ni kommer in med. För det kan alltid bli en diskussion om vi har rätten på vår 
sida. Blir enbart negativ publicitet av att vi har tagit eller kört över den lilla 
uppfinnaren. Vi har råkat ut för det så mycket, se till att ni har skyddat det och kom 
tillbaka senare.” (Hörnfeldt 2010) 
 
Respondenten från Volvo Technology beskriver att det är en trend på Volvo att 
alltmer samarbeta med små företag: 
 
”Historiskt så har vi varit, tycker jag, väldigt dåliga på att söka upp samarbeten med 
småföretag. Vi försöker nu pusha det internt att vi ska söka samarbetspartners ganska 
tidigt och på ett mycket mer öppet sätt.” (Persson 2011) 
 
Vidare ser respondenten på Volvo Technology en trend att samarbeta mer eftersom 
man vill ha snabbare time-to-market. Då är småföretag bra att samarbeta med. 
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När det diskuterats öppen innovation i intervjun har man ofta behövt definiera öppen 
innovation för att vara säkra på att man pratar om samma begrepp. Generellt kan man 
säga att den allmänna uppfattningen kring öppen innovation framförallt har rört open 
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source och liknande kollaborativa projekt som släpps under någon av de fria 
licenserna. 
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Alfa Laval arbetar inte med öppen innovation idag enligt respondenten. Mycket är 
beroende på att man är orolig över att inte kunna skydda teknologi effektivt. 
Respondenten välkomnar öppen innovation men tror att det måste finnas en generell 
öppenhet och en tillit mellan människor som respondenten inte upplever finns idag 
och därför blir öppen innovation svår.  
 
På IOS hävdar respondenten att man inte arbetar med öppen innovation men att 
försök har gjorts. Innan man vänder sig utåt vill man testa om öppen innovation kan 
fungera internt i bolaget. Dock har man ibland vad respondenten kallar halvöppen 
innovation där IOS lägger ut uppgifter till specifika nätverk som man sedan betalar en 
aktör för att lösa uppgiften. Respondenten säger dock att interna processer pågår om 
att införa öppen innovation mer. IOS har bland annat i ett projekt utvecklat ett 
skivmaterial som man försökt påverka industrin att ta till sig genom att släppa 
skivmaterialet fritt. Detta för att IKEA skulle kunna köpa skivmaterialet av flera 
leverantörer och man såg därmed till att det blev en industristandard. IOS har 
erfarenhet av att innovera i nätverk men att innovera i nätverk har ännu inte lett fram 
till konkreta tillämpningar eller produkter i IKEAs sortiment. 
 
Respondenten beskriver att man på Stora Enso inte alltid vet om man kommer driva 
en ny teknik internt eller lägga ut den på underleverantörer men när den tar fart måste 
man välja om man ska lägga ut det eller göra det själva. Ibland är Stora Enso kvar 
även när de låter någon annan göra det och behåller en liten del av det. Stora Enso vill 
arbeta med öppen innovation säger respondenten: 
 
”Vi pratar mycket om öppen innovation, vi har sagt att vi ska öppna upp oss och 
jobba med nya kunder på nya marknader. När man prövar nya saker är det bra att 
göra det, när man hitta något som fungerar då lyfter man in det och drar sig 
tillbaka.” (Hörnfeldt 2010) 
 
Ibland samarbetar man på Stora Enso på ett öppet vis med andra företag som man inte 
konkurrerar med kring att ta fram ny teknik där båda kan ha användning av den nya 
tekniken. Stora Enso har erfarenhet av att innovera i nätverk och kluster men anser att 
dessa nätverk främst ökar kunskapsnivån generellt mer än ger konkreta resultat. 
 
Respondenten på Volvo Technology berättar att man är vana vid öppen innovation 
som begrepp. Men berättar också att det man tidigare använt det inom har varit för de 
större public funding-projekten med många parter. Dessa mer öppna public-funding-
projekt är framförallt bra för vissa tidiga faser av teknikutveckling och de är bra för 
att se tekniktrender hävdar respondenten. Man också van att arbeta med spin-out eller 
spin-off med bland annat Volvo Technology Transfer. Respondenten sammanfattar 
Volvo Technology’s syn på öppen innovation: 
 
”Öppen innovation är en stark trend just nu men vi är inte där än.” (Persson 2011) 
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På Alfa Lavals affärsområden arbetar man aktivt med affärsmodellsinnovation men av 
mer inkrementell karaktär. Affärsmodellsinnovation arbetar man begränsat med på 
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IOS och man försöker få samarbetena att passa in i befintliga affärsmodeller till stor 
utsträckning, Det går ofta att testa olika affärsmodeller, men ska man ändra på riktigt 
krävs ett koncernledningsbeslut hävdar respondenten. Man försöker på Stora Enso 
arbeta med affärsmodellsinnovation men branschen är konservativ och i nya 
samarbeten brukar man hamna kvar i de ursprungliga affärsmodellerna. De som har 
makt att ändra i affärsmodellerna är Stora Ensos ledning. På Volvo arbetar man aktivt 
med affärsmodellsinnovation fast främst för mjuka produkter som tjänster och för 
produkter på nya marknader i bland annat BRIC6-länderna. Bland annat har man ett 
mål 2020 att ha en balans i omsättningen mellan hårda produkter (lastbilar osv) och 
mjuka produkter (tjänster). I vissa fall har marknadssidan och affärsområdet makt att 
ändra affärsmodeller om de kan motivera det bra och har bra kunskap. 
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I detta avsnitt presenteras vad de småföretag som deltog i undersökning svarat i 
intervjuundersökningen. Svaren redovisas på liknande vis som för storföretagen men 
utifrån kategorierna: 

• Bakgrund till småföretagen 
• Samarbeten med stora företag på småföretagen 

o Samarbeten, dagens situation, varför och med vem? 
o Hur formas samarbeten och hur ordnar man det rent juridiskt? 
o Förtroende och individers roll i samarbeten 
o Trender inom samarbeten 

• Öppen innovation på små företag 
o Hur arbetar man med, och, vill man arbeta med, öppen innovation? 
o Hur arbetar man med, och, vill man arbeta med, 

affärsmodellsinnovation? 
 
Småföretagen, så väl som storföretagen, har erbjudits att anonymiseras i 
undersökningen varav två småföretag önskat detta. Vi har gjort vårt bästa i att 
anonymisera dessa två företag och samtidigt se till att bibehålla kontextuell 
information om företagen. 
 
De småföretag som deltagit i undersökningen är: 

1. Effpower (Norlin 2010), (Norlin 2011) 
2. Industriteknikföretaget (Industriteknikföretaget VD 2010) 
3. Infinigear (Adolfsson & Björklund 2010)  
4. Stålteknikföretaget (Stålteknikföretaget VD 2010) 

 
Respondenterna har varit personer som i tre fall grundat företaget och i ett fall funnits 
i företaget som teknikchef ifrån tidigt stadie. Alla har varit med att skapa samarbeten 
med stora företag och har erfarenhet av att samarbeta med stora företag kring 
produktutveckling.  
Källor är från intervjuerna med respondenten ovan för respektive företag när inget 
annat anges. 
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Effpower bildades 1999 för att kommersialisera en uppfinning inom bipolär 
batteriteknologi. Teknologin är ett resultat av mer än 20 års forskning och utveckling 

                                                
6 Förkortningen BRIC står för länderna Brazil, Russia, India och China. 
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på först batteriföretaget Tudor, sen Chalmers och efter det till Volvo. Volvo var sedan 
med och grundade Effpower för att kommersialisera teknologin. Effpowers teknologi 
använder vanligt förekommande material och blir därför billigare än konkurrerande 
teknologi och är dessutom speciellt passande att användas i hybridfordon. Effpower är 
idag i ett stadie av industrialisering som sker i samarbete med ett österrikiskt 
batteriföretag. Effpower ägs bland annat av Volvo Technology Transfer (Effpower 
AB 2011). 2009 hade Effpower omkring 16 anställda och omsatte omkring 430 000 
kronor. 2010 hade man 23 anställda (Norlin 2011). 
 
John Adolfson är VD och grundare av Infinigear som startades tillsammans med hans 
svärfar 2005 (Infinigear AB 2011). Företaget har sitt ursprung i att John Adolfsons 
svärfar tog fram en prototyp för en steglös växellåda som de såg potentialen i att 
kommersialisera. Företagets teknologi förbättrar prestanda och minskar bränsleåtgång 
för fordon. Utvecklingen av företagets teknologi sker i samarbete med dels 
forskningsprojektet ProEnviro, och dels, i samarbete med Volvo och även BAE 
Hägglunds. Inom forskningsprojektet har man i Infinigear arbetat heltid i nästan två 
år.  
 
Industriteknikföretaget grundades 2009 av företagets nuvarande VD. 
Industriteknikföretaget har en paradigmskiftande teknologi inom sin bransch med 
stora miljö- och kostnadsfördelar. I dagsläget arbetar man med att finslipa teknologi 
och affärsmodell för en massmarknadssatsning. Företaget hade 2010 omkring sju 
anställda.  
 
Stålteknikföretaget har sin bakgrund i högskolemiljö och teknologin är att betrakta 
som spinoff från ett stort svenskt industriföretag. Stålteknikföretaget hade 2009 en 
omsättning under en miljon och hade då fyra anställda (Allabolag.se 2011). I 
dagsläget växer stålteknikföretaget och söker ytterligare finansiering. 
Stålteknikföretaget har tagit fram en teknologi som med bibehållen prestanda kan 
minska vikt i stålkonstruktioner. 
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Generellt kan det sägas att småföretagen omsatte mindre än en miljon 2009, det 
senaste tillgängliga bokföringsåret, och endast begränsad tillverkning finns av 
företagens produkter.  Alla företagen är baserade i Sverige med mellan två och 23 
anställda. Företagen är alla involverade just nu i samarbeten kring produktutveckling 
och affärsutveckling med stora företag. Företagens teknologier har också alla 
potential, enligt oss, att vara disruptiva innovationer. 
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Det finns anledning att kommentera att när vi skriver om ”samarbeten” så är det 
underförstått att vi pratar om produktutvecklingsrelaterade eller forskningsrelaterade 
samarbeten mellan företaget och ett storföretag. 
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Effpower samarbetar dels med det forskningsinstitut som vidareutvecklat den 
teknologin som företaget i dag använder och dels med storföretag. Man har idag ett 
omfattande samarbete med österrikiska batteritillverkaren Banner Batterien som bland 
annat byggt upp en produktionsanläggning som producerar batterier åt Effpower. 
Samarbetet har fungerat bra eftersom Banner Batterien har liknande kompetens som 
Effpower. Allt arbete i samarbetet som görs ersätts med aktier i Effpower enligt en 



 
 

51 

omräkningsfaktor. Investeringar i form av maskinpark görs av Effpower. Banner 
Batterien sitter också i Effpowers styrelse. Man eftersträvar full transparens mellan 
Effpower och Banner Batterien eftersom man inte är direkta konkurrenter till 
varandra. Effpower samarbetar inte med andra entreprenörer utan söker samarbeten 
med etablerade aktörer som kan bidra med kompetens och maskininvesteringar. 
Effpower har mest samarbetat kring sin kärnkompetens men har sökt samarbeten även 
på andra områden. Risker med samarbeten är att man inte styr över en partner på 
samma sätt som en anställd eller en konsult anser Effpower.  

 
Industriteknikföretaget beskriver sin motivering till att söka och ha samarbeten att 
man vill ha en partner som utvärderar industriteknikföretagets teknologi. Dessutom är 
man inriktad på att klara sig utan riskkapitalfinansiering och istället få nödvändiga 
resurser genom samarbeten. Industriteknikföretaget har sedan start haft sådana 
samarbeten. 
 
”Samarbetspartners har hjälpt oss från start med allt från pappershantering, att vara 
speeking partners (red. anm. alltså att gå i god för teknologins värde) och att 
utvärdera tekniken.” (Industriteknikföretaget VD 2010)  
  
Industriteknikföretaget beskriver att man blir uppsökt av företag som vill samarbeta 
och inte behövt söka upp själva utan istället välja de samarbeten som verkar mest 
lovande. Industriteknikföretag uttrycker att man inte haft så stort värde av samarbeten 
med andra entreprenörer. Industriteknikföretaget beskriver att det är lättare att 
samarbeta med stora företag eftersom de vågar ta beslut. Industriteknikföretaget 
beskriver också att de större företagen har varit mer samarbetsvilliga än små företag. 
 
”Det är lättare att arbeta med stora företag då de små företagen kan vara så rädda.” 
(Industriteknikföretaget VD 2010) 
 
I början var industriteknikföretagets samarbeten inriktade på att få resurser för 
produktutveckling men nu är det mer kring att hitta vägar till marknaden. 
Industriteknikföretaget försöker få till Joint Ventures där man säljer en teknik 
tillsammans med en aktör som har etablerade kundkanaler och resurser att sälja och 
marknadsföra. Industriteknikföretaget beskriver att det är lättare att få till samarbeten 
kring att sälja sin teknologi än samarbeten kring produktutveckling. Men 
industriteknikföretaget anser att man måste satsa på kärnkompetensen och hitta 
samarbeten inom sin egen nisch. 
 
”Försöker inte avsluta samarbeten då detta är min marknad och de jag samarbetar 
med är potentiella kunder.” (Industriteknikföretaget VD 2010) 
 
Industriteknikföretaget beskriver också att man bör fokusera på att samarbeta med de 
som är ledande inom den industri man verkar inom. Samarbeten har misslyckats för 
industriteknikföretaget på grund av yttre omständigheter, t ex i samband med 
finanskrisens efterdyningar så avslutades ett samarbete. Industriteknikföretaget 
beskriver också ett problem som uppkommit när samarbetspartners fokuserat på 
mjuka värden i samarbetet istället för hårda värden som avkastning och teknologin. 
 
Infinigear är med i både forskningsprojekt och samarbeten direkt med företag, som 
exempelvis Volvo. I de samarbeten Infinigear ingår i är det nästan alltid fler än två 
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parter. I samarbete med ett större företag får Infinigear vanligtvis resurser i arbetad tid 
snarare än finansiella resurser. Infinigear upplever att det är svårare att få finansiella 
resurser än arbetad tid av stora företag. Det har varit viktigt för Infinigear att söka 
samarbeten aktivt men man gör inte det idag eftersom man är nöjd med de samarbeten 
man har även om man söker samarbeten kring delsystem. Man samarbetar inte lika 
mycket med andra mindre företag utan köper hellre deras tjänster även om det på sikt 
kan vara intressant för Infinigear att samarbeta med mindre företag. Infinigear 
upplever också att de bemöts mer professionellt av storföretag vilket de anser är 
positivt. Där Infinigear framförallt söker samarbeten är inom kärnkompetensområden 
och att hitta kravställare på slutprodukten som även i framtiden skulle kunna vara 
kunder. Volvo är därför en bra samarbetspart och de har även mycket att tillföra kring 
Infinigears teknologi upplever Infinigear. Infinigear upplever att det skulle vara svårt 
att samarbeta med någon som inte hade likvärdig kompetens inom Infinigears 
kärnkompetens. Framöver tror man att man kommer utöka de samarbeten man 
bedriver snarare än att hitta helt nya, mycket på grund av att de har ett upparbetat 
förtroende för sina samarbetspartners.  Infinigear anser också att det är avgörande att 
ha samarbeten på plats för att hitta investeringskapital. 
 
Oftast samarbetar stålteknikföretaget med endast en motpart där det bäst beskrivs som 
kund och leverantörssamarbeten. Men man har också samarbetat i ett nätverk av 
aktörer. I det större samarbetet tog man fram ett verktyg som de olika parterna 
gemensamt hade nytta av. Stålteknikföretaget ser att forma samarbeten som en del av 
sin säljprocess och arbetar därför aktivt med att forma och hitta möjliga samarbeten. 
Stålteknikföretaget är skeptiskt till att samarbeta med andra små företag eftersom 
stålteknikföretagets produkter innebär en lång tid till marknaden för små företag. 
Stålteknik företaget anser också att stora företag ibland kan vara svåra att samarbeta 
med och förespråkar istället att samarbeta med ägarledda bolag som omsätter mellan 
200 – 900 miljoner kronor. Stålteknikföretaget beskriver också ett problem med att 
samarbeta med stora företag: 
 
”Drakarna (red. anm. storföretagen) vill att underleverantörerna finansierar hela 
produktutvecklingen. Vilket leder till ytterst små marginaler när man väl kan 
fakturera efter en utförd leverans.” (Stålteknikföretaget VD 2010) 
 
Stålteknikföretaget anser att det är enklare att forma samarbeten som rör kärnaffären. 
Har man nått ett framgångsrikt samarbete är man också mest intresserad av att 
fortsätta detta jämfört med att etablera nya samarbeten. Samarbeten har misslyckats 
när stålteknikföretaget missbedömt sin förmåga att leverera i ett tidigt skede men 
också när nyckelpersoner försvinner från samarbetspartnern.  
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Effpower kontrollerar hela tiden sin teknologi genom patent och egen know how. 
Samarbeten struktureras antingen som joint-ventures, som med Banner Batterien, eller 
genom licensavtal. Effpower trycker på vikten av att kontrollera intellektuella 
rättigheter för bolagets framtida överlevnad: 
 
”För oss är IP-frågorna viktiga eftersom vi är riskkapitalfinansierade. Vid en 
värdering av ett bolag så är det viktigt att man har patent. Patent ger investerarna en 
trygghet i att teknologin ej enkelt kan kopieras av andra aktörer.” (Norlin 2010) 
 



 
 

53 

Det kan ofta räcka med ett Letter of Intent anser industriteknikföretaget och så länge 
det inte handlar om att få finansiella resurser från samarbetet är enkla avtal tillräckliga 
anser man. När samarbeten gäller teknologi och tillämpningar skriver 
industriteknikföretaget sekretessavtal och avtal där alla nya intellektuella rättigheter 
tillkommer industriteknikföretaget. Industriteknikföretaget har även patent på sin 
teknologi som ger ett skydd i samarbeten och har som strategi att äga alla 
intellektuella rättigheter kring företaget. Industriteknikföretaget beskriver att man är 
oroliga för att någon ska ta deras teknologi. Efter patentansökan blev beviljad för 
företagets teknologi har oron skiftats till att oroa sig över att ha freedom to operate. 
Industriteknikföretaget beskriver hur man formar samarbeten ofta med marknadssidan 
av samarbetspartnern: 
 
”Jag brukar gå in från marknadssidan, tekniker är ofta svåra att nå fram till då not 
invented here-syndromet kommer in när man ska presentera något nytt.” 
(Industriteknikföretaget VD 2010) 
 
Infinigear berättar att man kommer fram till den form man samarbetar i genom att 
man går in en diskussion förutsättningslöst och känner av varandras mål och vilja med 
ett eventuellt samarbete. Detta utkristalliseras sedan i den form man ska samarbeta i. I 
ett samarbete är man mest rädd för att någon skulle ta Infinigears teknologi. Eftersom 
Infinigears teknologi har tillämpningar på en volymmarknad anser de att det är extra 
viktigt att äga teknologin. Den legala processen att starta ett samarbete börjar ofta 
med ett Letter of Intent där man formaliserar avsikter och mål, vidare i processen går 
man över till att skriva projektavtal och sekretessavtal. Längre fram mot 
kommersialiseringen av teknologin kommer man titta på licensavtal. Infinigear 
hanterar intellektuella rättigheter på så sätt att de äger rättigheterna för allt som 
uppkommer kring deras teknologi. I forskningsprojektet ändrade man i ursprungliga 
avtal som sa att resultat skulle samägas och nyttjas av inblandade parter till att 
Infinigear äger rättigheterna. Infinigear har blivit mer avslappnade med hur man ser 
på den juridiska risken: 
 
”I början var ni noga med att både ha sekretessavtal och patentansökan innan vi 
träffade aktörer. Nu så räcker det med sekretessavtal med några personer inför 
möten.” (Adolfsson & Björklund 2010) 
 
Dessutom påpekar Infinigear att det är skillnad internationellt där man inte vågar dela 
med sig av lika mycket information inledningsvis till ett stort utländskt företag som 
ett stort svenskt företag. Infinigear upplever också att det är svårt att få andra parter 
intresserade om man inte berättar tillräckligt mycket om sin teknologi. Man har hela 
tiden varit noga med att ha haft en strategi för att skydda teknologin.  
 
På stålteknikföretaget formas samarbeten med diskussioner, ofta genom mail, tills 
man har en gemensam förståelse om samarbetet. 
 
”Om man måste koppla in jurister gör man det i slutet.” (Stålteknikföretaget VD 
2010) 
 
Stålteknikföretaget har testat olika former att samarbeta på, mycket eftersom deras 
kunder har olika krav på samarbetet. Legalt sett använder man sig av samarbetsavtal 
som senare kan övergå till köp/leverantörsavtal. Man har också upplevt att man med 
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erfarenhet fokuserar mindre på det juridiska och istället på att samarbetet ska fungera 
mellan personerna som är inblandade. Generellt sett försöker man formulera 
samarbetet på enklast möjliga vis.  
 
”Försöker formulera samarbeten med minsta motståndets lag och göra det så enkelt 
som möjligt” (Stålteknikföretaget VD 2010) 
 
I de fall samarbeten har lett till nya intellektuella rättigheter har man på 
stålteknikföretaget fokuserat på att få rätt att använda dessa rättigheter.  
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Förtroende är viktigt och skapas genom att träffas och umgås anser Effpower. Vidare 
skapas förtroende genom att vara öppen och vara tydliga. 
 
”Det är oerhört svårt att jobba på distans med olika kulturer eller företagskulturer. 
Man måste åka dit och träffas och lära känna varandra.” (Norlin 2010) 
 
Förtroende är viktigt i samarbeten anser industriteknikföretaget men man beskriver 
också att grundaffären måste vara sund. Förtroende skapas genom att visa att man kan 
leverera anser industriteknikföretaget. Det är också viktigt att hitta någon i det stora 
företaget som brinner för samarbetet. Det är då viktigt att hitta någon säljinriktad 
person med stor trovärdighet internt på samarbetsföretaget som vill ha det bästa 
snabbt anser industriteknikföretaget. 
 
”När man kommer som ett litet företag till ett stort företag så är det viktigt att hitta 
någon som brinner för det.” (Industriteknikföretaget VD 2010) 
 
Industriteknikföretaget säger också att det är skillnad internationellt vad som värderas 
i samarbetet: 
 
”Internationella samarbeten är mycket rakare, i t ex Tyskland är det enbart hårda 
värden som gäller. Om man lyckas ska man ha bra koll på siffror.” 
(Industriteknikföretaget VD 2010) 
 
Infinigear sätter stor vikt vid förtroende mellan de som arbetar i ett samarbete: 
 
”Förtroende är helt avgörande för samarbetet.” (Adolfsson & Björklund 2010)  
 
Först är det viktigt att skapa ett förtroende att för teknologin, sedan att skapa 
förtroende för att Infinigear kan realisera teknologin. Man skapar förtroende genom 
att dels agera professionellt och förutsägbart och dels genom att bygga personliga 
relationer. Infinigear anser att det är viktigt att vara seriös för att skapa förtroende. 
Man har erfarenheter av nyckelpersoner som kan liknas vid champions som ser till att 
projektet får resurser hos samarbetspartners och Infinigear anser att de är mycket 
viktiga för samarbetet. 
 
Förtroende är absolut viktigt för samarbeten anser stålteknikföretaget och man 
försöker skapa förtroende genom att uppföra sig bra mot kunden. Stålteknikföretaget 
försöker få flera kontaktpersoner hos kunden för att etablera personliga relationer och 
man har anställt personer med hög trovärdighet inom branschen för att vara mer 
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förtroendeingivande. Stålteknikföretaget anser att det är viktigt i samarbeten att det 
finns en champion på kundens sida som också måste ha starkt förtroendekapital. 
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Effpower berättar också att man rent juridiskt ändrar hur man samarbetar bort från 
samägande mot köp/sälj-avtal när risken i bolaget minskar.  
 
”Ju mognare bolaget blir och ju säkrare det blir på att vi kommer tjäna pengar på det 
här, ju lättare är det att få en finansiering och ju dyrare är det att ge bort aktier. Ju 
stabilare grund vi står på desto mer köp och sälj kommer det att bli.” (Norlin 2010) 
 
Industriteknikföretaget beskriver att utveckling går snabbare och snabbare mot fler 
samarbeten och att som teknikdrivet företag måste de mer fokusera och vara rädda om 
sin kärnkompetens. Framöver tror Infinigear att man kommer förändra hur man 
samarbetar till större samarbeten som involverar mer tid men också finansiella 
resurser mellan parterna. Framöver tror stålteknikföretaget att förändringarna inom sin 
bransch inte kommer vara särskilt stora vad gäller hur man ser på samarbeten men att 
stålteknikföretaget skulle vara intresserade av att öppna upp för licenstillverkning. 
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När det diskuterats öppen innovation i intervjun har man ofta behövt definiera öppen 
innovation för att vara säkra på att man pratar om samma begrepp. Generellt kan man 
säga att den allmänna uppfattningen kring öppen innovation framförallt har rört open 
source och liknande kollaborativa projekt som släpps under någon av de fria 
licenserna. 
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Ursprunget till vad som idag är Effpower har en stark karaktär av öppen innovation 
med en teknologi som spin-off först från Tudor och sedan med Volvo som 
investerare. Effpower beskriver också en transparens i sitt samarbete med bland annat 
Banner Batterien som också har en karaktär av öppen innovation vad gäller 
affärsutveckling och även teknikutveckling. Industriteknikföretaget har en ambition 
att arbeta mer med öppen innovation och anser att man till viss del karaktäriseras av 
öppen innovation då man söker ny kunskap. Det som avgör om man tar in kunskap 
utifrån eller internt är vad som för stunden är mest kostnadseffektivt anser 
industriteknikföretaget. Industriteknikföretaget är intresserat av att aktivt delta i 
nätverk för man anser att nätverk leder till fler öppningar mot marknaden. Infinigear 
har inte tänkt på öppen innovation tidigare även om man i företaget identifierat en 
spinoff-produkt som man eventuellt är intresserad av att kommersialisera utanför 
företaget. Infinigear kommer vara en köpare av teknologi fast främst i form av 
produkter tror man även om det skulle vara möjligt att man köper patent. Man har 
erfarenhet av innovation som sker i nätverk och längre fram kommer samarbetena bli 
mer nätverksbetonade tror Infinigear. Stålteknikföretaget arbetar inte aktivt med 
öppen innovation idag men har prövat på det i och med deltagande i olika 
forskningsprojekt. Där har man också samarbetat i nätverk. 
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Effpower som haft en affärsmodell där licensiering av sin teknologi varit viktig i 
samarbeten, där Effpower alltså är en säljare av kunskap, kännetecknas också av 
öppen innovation. Däremot nämner inte Effpower öppen innovation just som en 
framgångsfaktor inom de samarbeten de haft. Affärsmodellsinnovation är också alltid 
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aktuellt för industriteknikföretaget även om den marknad man verkar på är 
konservativ.  Industriteknikföretaget beskriver att man är reaktiv mot vad kunden vill 
ha men att maktbalansen kan ändras när teknologin är accepterad på marknaden. 
Även Infinigear arbetar med affärsmodellsinnovation som de ser det. Infinigear har en 
idé om hur deras affärsmodell kommer se ut men reviderar den ofta. Ett viktigt val 
vad gäller affärsmodeller är om de ska vara aktiva i utvecklingen av teknologin eller 
inte. Infinigear tror att storföretag har stor makt att förändra ett småföretags 
affärsmodell. På stålteknikföretaget jobbar man med att förändra affärsmodeller aktivt 
efter kundens önskemål. Kunden är alltså den aktör som har makten att förändra 
stålteknikföretagets affärsmodell:  
 
”Affärsmodellsinnovation är något man pratar om i skolan men i verkligheten 
handlar det om att göra erbjudandet till kund så enkelt som möjligt. Allt är 
kundstyrt.” (Stålteknikföretaget VD 2010) 
 
Dock påpekar stålteknikföretaget att efter kunden ändrat sin produktion till att 
innefatta stålteknikföretagets produkter övergår makten tillbaka till stålteknikföretaget 
till viss del.  
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Analysen rör framförallt de likheter och skillnader som finns mellan företagen i sin 
kategori och sedan kategori mot kategori. Vi gör detta för att hitta en ökad 
generaliserbarhet av empirin genom att till slut svara på frågan ”vad är företagen 
överens om?”  

Diskussionen kring identifierade framgångsfaktorer sker inte i ett eget avsnitt 
utan löpande i detta avsnitt efter varje identifierad framgångsfaktor. Detta avsnitt 
avslutas sedan med en kritisk genomgång av studiens kvalitet och generaliserbarhet.  

<:? "#$#-+2'2%!F9!,'5-&1-2'#)2%!
Samtliga företag arbetar med nystartade bolag. Men det finns visa skillnader. Alfa 
Laval söker främst samarbeten inom kärnområdet och småföretaget ska gärna kommit 
en bit på vägen och ha en prototyp vilken kan utvärderas. Respondenten på Alfa Laval 
har även sagt i intervjun att det är svårt att samarbeta kring disruptiva innovationer 
vilket bekräftar Christensen & Raynor (2003) som diskuterar hur etablerade företag 
ska arbeta med disruptiva innovationer och säger att det är svårt för etablerade företag 
att arbeta med disruptiva innovationer. IOS söker samarbeten främst inom 
kompletterande verksamheter, och det småföretaget ska gärna vara så tidigt som 
möjligt i processen. IOS följer Narula & Duysters (2004) vilka menar att företag 
framförallt söker samarbeten för att nå nya marknader. Stora Enso söker samarbeten 
med produkter eller företag som berör Stora Ensos råvara. Stora Enso arbetar både 
med etablerade och helt nystartade bolag. Volvo Technology söker främst samarbeten 
inom sina kärnområden och fokuserar på områden där de snabbt behöver komma till 
resultat med samarbetet.  
 
Det är värt att notera att alla storföretag, förutom IOS, sagt att de gärna först 
samarbetar med småföretag när småföretaget har en prototyp eller kanske patent så att 
man dels vet förutsättningarna för samarbetet och dels inte riskerar att anklagas för att 
ha gjort intrång i småföretagets intellektuella rättigheter. Att enbart en idé därför har 
ett lågt värde var tydligt vilket också visades i en undersökning bland svenska 
produktutvecklande företag (Nilsson & Andersson 2009).  
 
Samtliga företag nämner att det finns en skillnad i förståelse kring tidsuppfattning för 
beslut och utveckling mellan storföretag och småföretag. Denna skillnad bekräftas av 
Christensen & Raynor (2003) som menar att det är en lång process att ta fram en 
produkt, en process som kräver insikter från flera håll inom ett företag. Dougherty 
(1992) beskriver vidare att ett effektivt samarbete mellan olika avdelningar i ett 
företag kan ses som en framgångsfaktor. Chesbrough (2009) menar att avdelningar i 
större organisationer blir svårare att förändra och få igång samarbete mellan för att 
utveckla produkten eftersom avdelningarna ofta är utspridda och inte traditionellt 
samarbetar.  Att snabba upp produktutvecklingsprocesser genom att blanda in 
småföretag kan därför vara intressant vilket till exempel Stora Enso och Volvo 
Technology direkt säger. 
  
Alfa Laval tycker det är viktigt att samarbete med småföretag men ser skillnaden i att 
hos storföretag finns andra processer än hos småföretaget. Ett sådant samarbete blir 
därför riskfullt vilket också bekräftas av bland annat Uppvall (2009) som menar att 
kontraktsbaserade forsknings- och utvecklingsallianser anses vara en strategi med hög 
risk men ändå en nödvändig strategi. Ett krav från Alfa Laval är att småföretaget inte 
får vara beroende av arbetet med Alfa Laval. IOS anser att samarbeta med småföretag 
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inte är så viktigt. IOS anser också att det finns även en skillnad i uppfattningen av den 
juridiska verkligheten mellan storföretag och småföretag.  
Stora Enso anser att det är viktigt att arbeta med småföretag, då man vet att många 
nya idéer kommer att komma därifrån. Vidare ser Stora Enso att de huvudsakliga 
svårigheterna med att arbeta med småföretag är att de lever under andra villkor. Volvo 
Technology uppskattar också att samarbeta med mindre aktörer, framförallt för att 
man ser att nya idéer allt mer kommer utifrån men också för att en mindre aktör kan 
arbeta annorlunda och ibland snabbare. Motiveringen att söka samarbeten för att 
snabbt få resultat bekräftas också av Contractor & Lorange (2002) som menar att den 
höga förändringstakten i de flesta industrier gör att samarbeten kring forskning och 
utveckling för många aktörer är det bästa sättet att få tillgång till viss teknologi och 
kompetens.  
 
Det är viktigt för samtliga storföretag att ha rätt till att använda produkten på sin 
marknad. Alla storföretag anser att det är viktigt att småföretaget i samarbetet tidigt 
får en anknytning till marknadssidan i storföretaget.  Kopplingen till marknadssidan är 
fördelaktig på många sätt, bland annat lyfter Chesbrough (2009) upp vikten av detta i 
perspektivet av affärsområdeschefer är bra på att driva förändring i det stora företaget. 
Det finns i detta område dock en del skillnader mellan respondenterna Alfa Laval 
arbetar ofta med samarbetsavtal och vill arbeta öppet och förutsättningslöst i början. 
IOS betalar aldrig royalty för teknologier. IOS vill själva äga så mycket som möjligt 
av intellektuella rättigheter, men öppnar upp för att andra kan sälja till andra 
marknader som inte är intressanta för IKEA. Stora Enso arbetar med olika legala 
strukturer i samarbeten. Bland de legala strukturer som används finns uppköp, joint 
ventures och samarbetsavtal. Stora Enso vill kunna vara drivande i samarbetet om de 
tar ägarandelar. Det är viktigast för Stora Enso att ha rätt att använda resultatet men 
man centraliserar alltmer intellektuella rättigheter. På Volvo Technology beskrivs det 
att det kan finnas två vägar, en mer informell väg och en väldigt formell väg, att hitta 
juridiska samarbetsformer. Inom Volvo var det inte vanligt med uppköp utan 
vanligast var samarbetsavtal eller köpare/leverantörsavtal. 

 
I initiala faser av samarbetet beskriver storföretagen att man har informella 
diskussioner. Detta informella sätt att utbyta know-how mellan företag är kanske det 
vanligaste sätt som företag samarbetar kring forskning och utveckling (Hippel 1995). 
Längre fram i samarbetena blir den juridiska formen mer liknande Uppvalls (2009) 
kontraktbaserade allianser med tonvikt på samarbetsavtal eller mindre avancerade 
avtal. Alla storföretag, förutom Alfa Lavals respondent, beskriver en önskan att tidigt 
i samarbetet tänka på de juridiska detaljerna och utformning av avtal. Vilket enligt 
Doz (1996) är viktigt att göra när ett samarbete formas. Enligt Uppvall kan avtal 
ersättas med informella överenskommelser i vissa fall när förtroende har skapats. 
Ytterligare hävdar Uppvall att det är också så att oflexibla och stränga kontrakt 
påverkar det operationella arbetet i samarbetet negativt (Uppvall 2009). Detta verkar 
vara känt hos storföretagen i undersökningen. Alfa Laval kan ha en poäng i att inte 
formalisera för tidigt eftersom forskning visat att det kan det vara en fördel att 
undvika stränga, regelbaserade och planerade byråkratiska strukturer eftersom det 
visats att sådana strukturer inte klarar konkurrensutsatta, komplexa och dynamiska 
miljöer som forsknings- och utvecklingssamarbeten är (Dougherty 1992; Ring & Van 
de Ven 1994; Docherty m.fl. 2002). 
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Samtliga företag anser att förtroende är viktigt för samarbetet. Alfa Laval nämner att 
det är svårare att bygga upp förtroende i internationella samarbeten. IOS nämner att 
förtroende skapas genom att dels träffas personligen, och dels, genom att undersöka 
den andra partens historia. Volvo Technology trycker på vikten av att träffas fysiskt 
för att förbättra kommunikation och skapa personliga relationer som också ökar 
förtroendet. Stora Enso nämner vikten av att båda parterna vinner på samarbetet. IOS 
och Stora Enso nämner även att förtroendet minskats när en aktör ljugit eller gått 
bakom ryggen och när det finns en brist på öppenhet inom samarbetet. Alla företagen 
tycker att en intern champion är viktigt för att samarbetet ska bli lyckat. Volvo 
Technology är det enda företaget som beskriver en strukturerad process för att ta vara 
på champions. De olika sätt storföretagen beskriver för att skapa förtroende kan direkt 
kopplas till den etablerade teorin om hur förtroende i samarbeten skapas. Vikten av 
förtroende som framgångsfaktor verkar också vara känd med betoning på process-
baserat och karaktäristik-baserat förtroendeskapande. Det institutionella 
förtroendeskapandet som beskrivs av Parkhe (1998) och Zucker (1986), exempelvis 
straff eller ekonomiska incitament, poängterades inte av någon respondent. Parkhe 
(1998) har fokuserat på internationella allianser mellan storföretag vilket inte stämmer 
överens med respondenterna i denna rapport, vilket kan vara en anledning.  
 
Alfa Laval nämner att de insett att alltmer kunskap inte finns internt. IOS har blivit 
mer strukturerade kring hur man arbetar med entreprenörer, mer noggrann med avtal 
och mer central styrning. Stora Enso menar att det är viktigare för entreprenören att 
skydda sin teknologi, då Stora Enso inte vill bli anklagade för stöld av de aktuella 
intellektuella rättigheterna. Ser även att man vill skydda mer och mer av sina 
upptäckter. Volvo Technology ser också en växande trend i att samarbeta med små 
företag kring produktutveckling. Denna trend storföretagen ser sammanfaller med 
teorin. 

<:A "#$#-+2'2%!F9!,$9&1-2'#)2%!
Alla småföretagen uppger att de framförallt vill samarbeta kring kärnkompetens eller 
kärnaffär. Industriteknikföretaget och stålteknikföretaget uppger att de också är 
inriktade på samarbeten för att sälja och affärsutveckla sin teknologi. 
Stålteknikföretaget säger rakt ut att de ser samarbeten som en del av säljprocessen. 
Alla småföretagen uppger att de samarbetar för att få resurser även om också 
stålteknikföretaget inte lyfter fram det som viktigast. Industriteknikföretaget, 
Effpower, och Infinigear lyfter fram att de samarbetar för att få hjälp med 
kravställning och för att förstå kundens behov. De storföretag som småföretagen, 
Effpower, industriteknikföretaget och Infinigear, samarbetar med kan ses som Lead 
users (Hippel 1995). Dessa storföretag fungerar som kravställare på produkterna då de 
vet vad som förväntas av potentiella framtida köpare samt att de ser den potentiella 
vinsten av ett samarbete.  

 
Alla småföretagen uppger att de inte prioriterar, eller rent av inte vill, samarbeta med 
andra små företag. Alla småföretag utom Infinigear samarbetar framförallt med endast 
en part till, Infinigear är unika med att ha flera en-till-många-samarbeten. Det är 
intressant att se att småföretagen i undersökningen inte mer aktivt väljer att samarbeta 
kring innovation i nätverk som föreslås som en fördel av bland annat Sandström 
(2010) som undersökt disruptiv innovation i nätverk. Alla småföretagen är inriktade 
på att fortsätta samarbeten de har snarare än att hitta nya samarbeten. 
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Industriteknikföretaget är ensamt om att rakt ut säga att de framförallt söks upp av 
andra företag för att samarbeta.  
 
Samarbeten formas med informella diskussioner för småföretagen. Detta stämmer bra 
med den tendens Uppvall (2009) identifierat att när förtroende skapats ersätts kontrakt 
med informella överenskommelser samt att stränga och oflexibla kontrakt påverkar 
det operationella arbetet negativt. Det som skiljer Uppvalls syn och småföretagens är 
att Uppvalls grundas i allianser mellan storföretag, det finns därför risk att Uppvalls 
forskning inte är tillämpbar på detta. Men i detta hänseende, alltså att förtroende kan 
ersätta formella överenskommelser, ser vi ingen anledning till varför det skulle skilja 
sig mellan storföretag och småföretag. För att forma samarbeten mellan småföretag 
och storföretag är de informella överenskommelserna grunden vilket samarbetet 
utvecklas från. Där efter kan man som Doz (1996), som undersökt tidigare faser i 
strategiska allianser, föreslår lägga energin på att skapa bra kontrakt. Alla 
småföretagen sätter stort värde vid att kontrollera och äga intellektuella rättigheter 
kring den egna teknologin och det som kan komma ur samarbetet. Småföretagen 
berättar att viktigast för att ha kontroll är patent och/eller sekretessavtal. Småföretagen 
ordnar sina samarbeten juridiskt olika. Skalan går från informella strukturer som 
industriteknikföretaget beskriver med LOI och sekretessavtal till Effpower som 
fokuserar på joint-venture. Infinigear och stålteknikföretaget fokuserar på 
samarbetsavtal. Alla småföretagen ser sina patent som ett bra skydd i samarbetet. Alla 
småföretagen beskriver att man var noggrannare i början av företagets liv med att 
skriva avtal jämfört med nu. Vilket följer Narula & Duysters (2004) argumentation att 
när företagen blir mer erfarna vågar man göra avtalen mindre omfattande och 
arbetsformen enklare. Att omfattningen och strukturen på avtalen skiljer sig mellan de 
olika företagen kan bero på hur långt man kommit i produktutvecklingen. Samtliga 
småföretag verkar se den fördel som Ring & Van de Ven (1994) samt Docherty m.fl. 
(2002) beskriver med att undvika stränga och byråkratiska strukturer för forsknings- 
och utvecklingssamarbeten för att snabbt få igång ett operationellt arbete. Det finns 
ytterligare en form av avtal inom samarbeten och det är att man skapar ett nytt 
gemensamt bolag, samriskföretag (Uppvall 2009), men det var ingen av de 
intervjuade småföretagen som arbetade efter en sådan modell även om Effpowers 
modell där man betalar resurser med ägande i bolaget är nära ett samriskföretag. 
 
Alla småföretagen tycker att förtroende är viktigt i samarbeten. Förtroende skapas 
mycket genom att bilda personliga relationer, anser alla utom industriteknikföretaget 
som inte påstår det direkt. Att förtroende är viktigt i samarbetet överensstämmer 
enligt Uppvall (2009) som ser det som den viktigaste framgångsfaktorn i det 
operationella arbetet. Industriteknikföretaget fokuserar på att grundaffären måste vara 
sund. Alla småföretagen anser också att förtroende skapas genom att visa att man är 
professionell och kan leverera det som man säger. Även litteraturen beskriver hur 
förtroende skapas genom att följa tidplanen, alltså att agera på ett förutsägbart sätt, att 
vara proaktiv och att vara öppen och transparent mot andra alliansparter (Uppvall 
2009). Att respondenterna är så överens om vikten av förtroendeskapande är 
intressant och får stöd i litteraturen där bland annat förtroendeskapande beskrivs som 
den mest grundläggande ledaruppgiften för att motverka den naturliga osäkerhet som 
hör till samarbeten (Parkhe 1998; Das & Teng 1998). Där Parkhe (1998) undersökt 
förtroendeskapande i internationella samarbeten och Das & Teng (1998) undersökt 
förtroende i partnerskapsliknande allianser och eftersom detta belysts från flera 
perspektiv bör det gå att tillämpa även för respondenterna. Alla företagen uppger att 
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personer som liknas vid rollen som champion är viktig hos samarbetspartnern. 
Industriteknikföretaget, Infinigear och stålteknikföretaget är mest tydliga med hur 
viktig en champion är hos samarbetspartnern. Där en champion beskrivs som en 
ensam eldsjäl som upptäcker, föreslår och driver på utvecklingen av en ny idé. Rollen 
som champion har visats påverka innovationsarbetet positivt (Howell m.fl. 2005). 
Alla småföretagen tror att deras samarbeten kommer att förändras framöver när risken 
i deras teknologi och företag minskar. Småföretagen ser dock ingen gemensam trend 
förutom det. Effpower kommer fokusera mer på leverantörsavtal och köp-/säljavtal 
istället för samarbeten vilket liknar Chesbroughs (2006) tankar kring att företag måste 
bli både en köpare och säljare av licenser till teknologi. Genom att kunna profitera på 
innovationer som inte nyttjas fullt ut inom företaget och låta de möta marknaden 
utanför företaget blir resursallokeringen inom företaget bättre. 
 
Industriteknikföretaget tror att det blir fler samarbeten och att de bör fokusera på sin 
kärnkompetens. Infinigear tror att samarbetena blir större och börjar involvera mer 
finansiella resurser. Stålteknikföretaget tror att sin bransch rör sig långsamt men man 
vill få in mer licensavtal i stället för rena samarbeten. 

<:; QFF2%!(%%5O#'(5%!F9!,'5-&1-2'#)2%!
Samtliga företag säger att de inte arbetar med öppen innovation förutom i vissa 
forskningsprojekt. Dock beskriver IOS att försök har gjorts, man vill fört testa internt 
innan man bjuder in externa aktörer. IOS arbetar med halvöppen innovation där man 
lägger ut uppgifter till specifika nätverk och sedan betalar aktörer för att lösa 
uppgiften. Alfa Laval menar att man inte arbetar med öppen innovation då man inte 
vet hur man ska skydda sig. Stora Enso beskriver att man inte alltid från början vet 
om teknologi kommer läggas ut eller användas internt.   
Volvo Technology har en önskan att arbeta mer med öppen innovation och ser på 
många sätt samarbeten som ett sätt att arbeta med öppen innovation på. 
 
Generellt sätt kan man säga att storföretagen vill arbeta med affärsmodellsinnovation 
men att det är svårt att ändra affärsmodellerna och att det ofta kräver beslut av 
ledningen. Volvo Technology beskriver att man på affärsområden kan arbeta med 
affärsmodellsinnovation men då framförallt för nya marknader och mjuka produkter 
som tjänster. Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram att storföretagen inte verka arbeta 
aktivt med affärsmodellsinnovation i sina samarbeten. 

<:D QFF2%!(%%5O#'(5%!F9!,$9&1-2'#)2%!
Alla småföretagen har någon slags erfarenhet av öppen innovation enligt den 
ursprungliga definitionen av öppen innovation. Inget av småföretagen berättar att de 
arbetar aktivt med öppen innovation. Effpower har arbetat med licensförsäljning. 
Industriteknikföretaget och Infinigear ser potential i arbeta mer med öppen 
innovation. Infinigear och stålteknikföretaget har erfarenhet av att innovera i nätverk, 
industriteknikföretaget vill göra det. Effpower är ursprungligen ett spinoff-företag och 
Infinigear har identifierat en spinoff från företagets teknologi.  
 
Alla småföretagen förändrar sin affärsmodell löpande. Effpower arbetar inte just nu 
aktivt med det men har ändrat sin affärsmodell tidigare. Industriteknikföretaget, 
Infinigear och stålteknikföretaget beskriver att det är kunden och/eller storföretaget 
som bestämmer affärsmodellen. De beskriver också att de är reaktiva mot vad 
motparten vill. Industriteknikföretaget och stålteknikföretaget berättar att man tror 
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man kommer få mer makt över affärsmodellerna när man är mer etablerad på 
marknaden. Småföretagen lyfter alla upp viljan att förändra sina affärsmodeller för att 
passa kunden. Bristfälliga affärsmodeller är en anledning till att produkter inte blir 
kommersiellt framgångsrika vilket bland annat Christensen & Raynor (2003) 
beskriver. Det kan vara enklare för ett småföretag, vilket Chesbrough nämner (2009), 
att göra en förändring kring affärsmodell för att kommersialisera en produkt vilket 
visar på vikten av att storföretag bör samarbeta med småföretag. En flexibilitet kring 
sin affärsmodell beskrivs även som en kritisk framgångsfaktor för småföretag av 
Baccardelli & Magnusson (2006). 

<:< /-#$)9%),&#3'5-2-!&1-!,#$#-+2'2%!2%6()'!,'5-&1-2'#)2%!
Storföretagens uttalade och ur materialet identifierade framgångsfaktorer undersöktes 
för att hitta en harmonisering och gemensamma åsikter. En listning av samtliga 
identifierade framgångsfaktorer finns i Bilaga A. Ur denna analys och vår tolkning av 
intervjumaterialet hittades dessa framgångsfaktorer: 
 

• Skapa en win-win situation som blir attraktiv för båda 
• Hantera skillnaden i företagskultur mellan litet företag och storföretag 
• Ha patent eller prototyp innan samarbetet (IOS håller inte med) 
• Förankra samarbetet ordentligt internt i storföretaget 
• Förtroende är viktigt för samarbetet 
• Förstå varandras mål och vision 
• Säkerställ och lyft fram champions 
• Hantera att kommunikation är långsam från storföretaget 

 
Dessa framgångsfaktorer följer nedan och är inrutade, under rutan finns vår 
kommentar och analys kring framgångsfaktorn. Valet av framgångsfaktorerna 
motiveras nedan med de respektive företagens framgångsfaktorer som motivering. 
Källa är intervju med respondenten på respektive företag om inget annat anges. Våra 
kommentarer är tydligt markerade. 
 
Skapa en win-win situation som blir attraktiv för båda 

• Alfa Laval:  
o Viktigt att visa nyttan med projektet för storföretaget. Visa på en win-

win situation. 
• IKEA:  

o Det är viktigt att finns tydlig win-win för båda parter. 
o ”Vi vill inte betala överpriser och vill inte bli sedda som någon som 

utnyttjar någon. Det är viktigt att det är schysst.” (Johnson 2010) 
• Stora Enso: Båda ska vinna på det. 

o ”Vi måste få något för att vi tar fram det och de måste kunna leva på 
det.” (Hörnfeldt 2010) 

• Volvo Technology: 
o Titta på affärsaspekterna av samarbetet tidigt.  

 
Framgångsfaktorn att ”Skapa en win-win situation som blir attraktiv för båda” är 
storföretagen till stor del överens om. Man inser vikten av att visa för båda parter att 
man båda vinner på samarbetet. 
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Hantera skillnaden i företagskultur mellan litet företag och storföretag 
• Alfa Laval: 

o Det lilla företaget måste kunna vänta på det stora företaget. 
o Småföretaget får inte vara för beroende av Alfa Laval. 

• IOS: 
o Ha respekt för det stora och det lilla företagets möjligheter och 

begränsningar. 
• Stora Enso: 

o Låt det lilla företaget vara sitt eget och skilt från storföretags-
verkligheten. 

o ”Processer är långsamma i storföretag och snabba i småföretag. 
Enklast att arbeta med de som har erfarenhet av att arbeta på bägge 
sidor.” (Hörnfeldt 2010) 

• Volvo Technology: 
o Kommentar: Nämner det dels indirekt i intervjun och dels mer tydligt 

med framgångsfaktorn ”förenkla hur man kan ta resurser ifrån 
storföretaget och lägga dessa på riskfyllda samarbeten.”  

 
Respondenterna visar en förståelse för småföretagets situation i förhållande till det 
stora företagets verklighet och alla betonar vikten av att hantera detta. Respondenten 
på Volvo Technology ser framförallt styrkan i att småföretagen arbetar under andra 
villkor vilket kommer fram i flera intervjufrågor.  
 
Småföretaget ska ha patent eller prototyp innan samarbetet 

• Alfa Laval:  
o Ha en prototyp som man kan testa innan samarbetet inleds. 

• Stora Enso: 
o ”Med småföretag var vi till en början mer öppna och sa att vi lyssnar 

på folks idéer, där har det nog blivit att små företag ni måste ha ert 
skydd eller ert patent så att ni vet vad ni kommer in med. För det kan 
alltid bli en diskussion om vi har rätten på vår sida. Blir enbart 
negativ publicitet av att vi har tagit eller kört över den lilla 
uppfinnaren. Vi har råkat ut för det så mycket, se till att ni har skyddat 
det och kom tillbaka senare.” (Hörnfeldt 2010) 

• IOS:  
o Kommentar: IOS säger snarare att man bör vara så tidig som möjligt i 

processen 
• Volvo Technology: 

o Innan man går in i ett samarbete ska man veta strategiskt varför man 
gör det. 

o Kommentar: Under intervjun nämnde respondenten vid flera tillfällen 
vikten av att reda ut vad de olika parterna har för tillgångar att lägga in 
i samarbetet. Det är underförstått i detta sammanhang att ett patent 
eller know-how är en sådan tillgång. 

 
Framgångsfaktorn ovan är intressant ur två perspektiv, dels är storföretaget 
intresserade av ha något konkret att diskutera, och dels, är storföretaget intresserade 
av att inte kunna anklagas för att begå intrång i någon annans intellektuella rättigheter. 
Ur intervjumaterialet framgår det tydligast att det är det första perspektivet som verkar 
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mest intressant. Framgångsfaktorn ”småföretaget ska ha patent eller prototyp innan 
samarbetet” ska då också tolkas ur detta perspektiv vad gäller storföretagen. 
 
Förankra samarbetet ordentligt internt i storföretaget 

• Alfa Laval: 
o Kommentar: Nämner det indirekt i frågorna om förtroende och 

champions. 
• IOS: 

o Skapa substans för affärsområden genom att driva förstudier tidigt. 
o Involvera samarbetsprojekten i de vanliga affärsområdena tidigt. 
o Motivera internt i det stora företaget satsningen tillsammans med det 

lilla för att skapa förståelse och verkligen förankra samarbetet. 
• Stora Enso: 

o Få ledningen att brinna för din nya produkt. 
o ”En viktig framgångsfaktor för ett projekt är hur du lyckas nätverka i 

organisationen. Jag har ett mandat men måste få med mig andra som 
ska utföra det, och de behöver få okej från sin chef.” (Hörnfeldt 2010) 

• Volvo Technology: 
• Kommentar: Nämner det indirekt i frågorna om champions, men även med 

framgångsfaktorn ”Arbeta strukturerat med champions”. 

 
Det är intressant att höra respondenterna nämna denna framgångsfaktor så tydligt och 
i stort sätt enhälligt eftersom det säkerligen är en del av respondenternas huvudsakliga 
arbetsuppgifter att förankra deras samarbeten internt. Framgångsfaktorn ska därför ses 
i denna kontext. Eftersom respondenterna alla har erfarenhet av denna process blir 
deras rekommendation här starkare enligt vår mening. Man kan argumentera för 
motsatsen eftersom det är i intervjumetodens natur att respondenten framförallt tar 
upp egna erfarenheter och möjligen överskattar dessa. 
 
Förtroende är viktigt för samarbetet 

• Alfa Laval: 
o  Förtroende är viktigt och förtroende skapas genom att agera 

förutsägbart. 
• IOS: 

o ”Skulle aldrig sätta igång ett samarbete om man inte litade på den 
andra parten.” (Johnson 2010) 

• Stora Enso: 
o Förtroende är viktigt för samarbete och det skapas mycket av att alla 

parter vinner på samarbetet tycker Stora Enso. 
• Volvo Technology: 

o Förtroende är viktigt. 
 
Storföretagen är enhälligt ense om förtroende som en framgångsfaktor. 
 
Förstå varandras mål och vision 

• Alfa Laval:  
o ”Små företag kan bli frustrerade på Alfa Laval då många tror att man 

kan ta en idé till marknad på några månader – det tar betydligt längre 
tid” (Bertilsson 2010)  
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• IOS: 
o Tidigt skapa en gemensam bild om vad man tror kan komma ut av 

samarbetet. 
o Förstå varandras mål, visioner och drivkrafter 

• Stora Enso: 
o Båda måste förstå varandras kulturer. 
o Var öppen med varandra i kommunikation. 

• Volvo Technology: 
o Tänk igenom vad man har för strategi med samarbetet.  
o Ha en idé om slutet med samarbetet. 

 
Vi har tidigare pekat på en förståelse hos storföretagen kring små företags verklighet 
och detta syns också i att de i stort sett också är ense om framgångsfaktorn ovan.  
Framgångsfaktorn ”förstå varandras mål och vision” bör dock tolkas i ljuset av att 
respondenterna har erfarenhet av att framförallt starta samarbeten på sina respektive 
storföretag och att även om respondenten själv kan ha denna förståelse tack vare sin 
erfarenhet är det inte säkert att andra i samma organisation har samma förståelse.  
 
Säkerställ och lyft fram champions 

• Alfa Laval: 
o ”Vid disruptiva innovationer är det vitalt med en champion och 

samarbetet kan enbart gå vidare om en champion finns. Det är viktigt 
att det finns champions på båda företagen som driver frågorna aktivt.” 
(Bertilsson 2010) 

• IOS: 
o Rollen som champion är extremt viktig hos båda parter i samarbetet. 

• Stora Enso: 
o Champions internt eller personer som kan agera beställare av projekt. 

• Volvo Technology: 
o Arbeta strukturerat med champions. 

 
Storföretagen är enhälligt ense om vikten av champions i sina egna och motpartens 
organisation. Alfa Laval beskriver det till och med så att det är en förutsättning för ett 
samarbete. Volvo Technology beskriver att man redan har en strukturerad process för 
att ta tillvara på champions. Det ska noteras att alla storföretag inte visste vad en 
champion var definitionsmässigt men att alla delade samma erfarenheter av personer 
som definierades som champions. 
 
Hantera att kommunikation är långsam från storföretaget 

• Alfa Laval: 
o Det lilla företaget måste kunna vänta på det stora företaget. 

• IOS: 
o Red ut hur man ska kommunicera eftersom det stora företaget har 

långa ledtider. 
• Stora Enso: 

o ”Processer är långsamma i storföretag och snabba i småföretag. 
Enklast att arbeta med de som har erfarenhet av att arbeta på bägge 
sidor.” (Hörnfeldt 2010) 

• Volvo Technology: 
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o Kommentar: Respondenten lyfter främst upp fördelarna av att 
småföretaget arbetar snabbare än storföretaget men fokuserar också på 
problemet med de två framgångsfaktorerna ”arbeta för samlokalisering 
av parterna” och ”skapa bra personliga relationer”. 

 
Återigen betonar storföretagen vikten av att förstå det mindre företagets behov och 
begränsningar. De håller relativt enhälligt fram vikten av att hantera dessa problem 
och därför är ”hantera att kommunikation är långsam från storföretaget” en 
framgångsfaktor ur ett storföretags perspektiv. 

<:J /-#$)9%),&#3'5-2-!&1-!,#$#-+2'2%!2%6()'!,$9&1-2'#)2%!
På samma sätt som för storföretagen undersöktes identifierade framgångsfaktorer för 
småföretagen för att hitta en harmonisering och gemensamma åsikter. En listning av 
samtliga framgångsfaktorer enligt småföretagen finns i Bilaga A. Metoden att göra 
detta är annorlunda från storföretagen. Vi börjar med att jämföra de 
framgångsfaktorer som identifierats från storföretagen för att se om det finns likheter 
sedan tas framgångsfaktorer som småföretagen själva är överens om. Alltså börjar 
avsnittet med att analysera om framgångsfaktorerna enligt storföretagen också är 
framgångsfaktorer enligt småföretagen. Sedan genomförs en analys för att hitta 
framgångsfaktorer som skiljer sig från framgångsfaktorerna enligt storföretagen. 
Dessa framgångsfaktorer följer nedan och är inrutade, under rutan finns vår 
kommentar och analys kring framgångsfaktorn. Valet av framgångsfaktorerna 
motiveras nedan med de respektive företagens framgångsfaktorer som motivering. 
Källa är intervju med respondenten på respektive företag om inget annat anges. Våra 
kommentarer är tydligt markerade. 
 
Skapa en win-win situation som blir attraktiv för båda 

• Effpower, Infinigear, stålteknikföretaget: 
o Kommentar: Nämner det inte. 

• Industriteknikföretaget: 
o Fokusera på hårda värden som avkastning och tekniska fördelar. 

! ”Innan man går in i ett samarbete ska man ta reda på hur den 
andra ska tjäna på det och sedan ska du se till att den andra 
tjänar fem gånger mer på pappret – att den har en stor 
uppsida.” (Industriteknikföretaget VD 2010) 

 
Även om man kan tänka sig att småföretagen håller med om ovanstående 
framgångsfaktorer är det inget som visats i intervjuundersökningen förutom hos 
industriteknikföretaget. Däremot kan man säga att ofta är samarbeten från 
småföretagens sida endast möjliga om en win-win situation finns – citatet "There's no 
such thing as a free lunch" som populariserades av nationalekonomen Milton 
Friedman är passande i sammanhanget (Safire 1993). Man kan också argumentera för 
att det initialt ofta är småföretaget som har mest att vinna på ett samarbete. 
Samarbetet blir i många fall först lönsamt för ett storföretag när en produkt eller 
tillämpning av teknologin som utvecklas i samarbetet kommer in i storföretagets 
verksamhet. Småföretaget kan få stora fördelar tidigt i samarbetet med dels 
resurstillskott främst i form av kompetens och dels kravställning på framtida 
produkter. 
 
Hantera skillnaden i företagskultur mellan litet företag och storföretag 
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• Effpower, industriteknikföretaget, Infinigear: 
o Kommentar: Nämner det inte. 

• Stålteknikföretaget: 
o Småföretag har det svårt att jobba med storföretag på grund av långa 

ledtider och fakturatider, det måste man hantera. 
 
Storföretagen är överens om att det på många sätt är besvärligt att samarbeta med små 
företag. Småföretagen, undantaget stålteknikföretaget, å andra sidan verkar ha 
uppfattningen att det i situation i sig är givet och åtminstone inte kan kallas en 
framgångsfaktor att hantera det.  
 
Småföretaget ska ha patent eller prototyp innan samarbetet 

• Effpower: 
o Ha bra patent och skydd för kärnkompetensen. 

• Industriteknikföretaget: 
o Det är lättare att söka och få till samarbeten kring en någorlunda färdig 

produkt än bara en idé. 
o Ha en färdig prototyp innan du söker samarbeten då de förhoppningar 

som skapas kring en idé kan vara skadliga senare. 
• Infinigear: 

o Kommentar: Håller med tills viss del: ”I början var ni noga med att 
både ha sekretessavtal och patentansökan innan vi träffade aktörer. 
Nu så räcker det med sekretessavtal med några personer inför möten.” 
(Adolfsson & Björklund 2010) 

• Stålteknikföretaget: 
o Kommentar: Nämner det inte, men det är värt att kommentera att 

stålteknikföretagets samarbeten verkar präglas av att, i olika form, sälja 
deras redan etablerade teknologi. 

 
Storföretagen och småföretagen verkar överens om ovanstående framgångsfaktor ur 
två perspektiv. Dels vill man ha ett effektivt skydd på plats och dels vill man ha en 
konkret utgångspunkt i diskussionen genom att ha kommit en bit i 
teknikutvecklingsprocessen. Både industriteknikföretaget och Infinigear nämner 
svårigheten i att starta ett samarbete utan att kunna visa teknikens fördelar med en 
prototyp, antingen för att det inte finns någon prototyp ännu, eller för att man inte 
vågar visa upp den. 
 
Förankra samarbetet ordentligt internt i storföretaget 

• Effpower: 
o Kommentar: Nämner det indirekt genom att betona vikten av att skapa 

personliga relationer. 
• Industriteknikföretaget: 

o Beslut kring samarbeten bör vara uppe på ledningsnivå i storföretaget 
så samarbetet förankras i den organisationen. 

• Infinigear: 
o Kommentar: Nämner det indirekt genom att betona vikten av att skapa 

personliga relationer. 
• Stålteknikföretaget: 

o Få det stora företags acceptans för projektet. 



 
 

69 

 
Flera av småföretagen nämner inte ovanstående framgångsfaktor som en direkt 
framgångsfaktor men alla är övertygade om att det är viktigt. Framgångsfaktorn är 
också utifrån ett storföretags perspektiv vilket inte gör det till en självklar 
framgångsfaktor enligt småföretaget även om de säkert är måna om att ha samarbetet 
förankrat internt i storföretaget.  
 
Förtroende är viktigt för samarbetet 

• Effpower: 
o Förtroende är viktigt och skapas genom att träffas och umgås anser 

Effpower. Vidare skapas förtroende genom att vara öppen och vara 
tydliga. 

• Industriteknikföretaget: 
o ”Förtroende är viktigt för att det ska funka, i början trodde jag det 

räckte med att visa att ni kommer tjäna pengar på detta.” 
(Industriteknikföretaget VD 2010) 

• Infinigear: 
o Förtroende är en framgångsfaktor. 

• Stålteknikföretaget: 
o Förtroende är absolut viktigt för samarbeten anser stålteknikföretaget 

och man försöker skapa förtroende genom att uppföra sig bra mot 
kunden. 

 
Det är tydligt att både storföretag och småföretag ser förtroende som en 
framgångsfaktor i samarbetet. 
Förstå varandras mål och vision 

• Effpower: 
o Parterna måste tydligt kommunicera vilken vision man har, vart man är 

på väg och vilka prioriteringar man har. 
o Det är viktigt att parterna drar åt samma håll.   

• Industriteknikföretaget: 
o Det är viktigt att hela tiden visa på vägen framåt så man inte fastnar 

någonstans. 
o Viktigt från start tänka igenom vart man vill komma då det kan vara 

svårt att ändra under resans gång. 
• Infinigear: 

o Skapa en bra projektplan från start. 
• Stålteknikföretaget: 

o Ha gemensamma mål. 
o Red ut vem som gör vad. 
o Red ut vem som äger resultatet. 

 
Storföretagen och småföretagen verkar ha ett gemensamt intresse av att förstå 
varandras mål, om det så är informellt genom diskussioner eller mer formellt genom 
tydliga projektplaner. 
 
Säkerställ och lyft fram champions 

• Effpower: 
o Kommentar: Nämner det indirekt i frågorna om förtroende. 
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• Industriteknikföretaget: 
o ”När man kommer som ett litet företag till ett stort företag så är det 

viktigt att hitta någon som brinner för det.” (Industriteknikföretaget 
VD 2010) 

• Infinigear: 
o Kommentar: Nämner att champions är viktigt men lyfter inte upp 

specifikt att champions är en framgångsfaktor. 
• Stålteknikföretaget: 

o Viktigt att det finns en champion på samarbetspartnerns sida som 
också måste ha starkt förtroendekapital. 

 
Det är tydligt att både storföretag och småföretag båda ser vikten av att ha champions 
på båda sidor i samarbetet även om småföretagen fokuserar på vikten av att ha 
champions internt i storföretaget. 
 
Hantera att kommunikation är långsam från storföretaget 

• Effpower, industriteknikföretaget, Infinigear, stålteknikföretaget: 
o Kommentar: Nämner det inte direkt. 

 
Storföretagen i undersökningen verkar vara måna om att göra det enklare för 
småföretagen att samarbeta med storföretagen, det märks exempelvis i ovanstående 
framgångsfaktor. Men småföretagen verkar vara överens om att det på många sätt är 
besvärligt att samarbeta med storföretag men att det i situationen i sig är givet och 
åtminstone inte kan kallas en framgångsfaktor att hantera det.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att dessa framgångsfaktorer är småföretagen 
överens med storföretagen om: 

• Säkerställ och lyft fram champions 
• Förstå varandras mål och vision 
• Förtroende är viktigt för samarbetet 
• Förankra samarbetet ordentligt internt i storföretaget 
• Småföretaget ska ha patent eller prototyp innan samarbetet 

 
Småföretagen skiljer sig i uppfattningen om dessa framgångsfaktorer som just 
framgångsfaktorer: 

• Hantera att kommunikation är långsam från storföretaget 
• Hantera skillnaden i företagskultur mellan litet företag och storföretag 
• Skapa en win-win situation som blir attraktiv för båda 

 
Småföretagen är också måna om andra framgångsfaktorer som storföretagen inte 
nämner. Det är naturligt att framgångsfaktorerna kommer skilja sig eftersom man har 
vitt skilda perspektiv och ofta skilda mål med samarbetet. Dessa framgångsfaktorer 
följer nedan.  
 
Var öppen i samarbetet 

• Effpower: 
o Ha hög transparens mot partners. 

• Industriteknikföretaget: 
o Öppen innovation anser industriteknikföretaget är en stor 
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framgångsfaktor. 
• Infinigear: 

o Alla bör vara öppna och kontinuerligt utvärdera samarbetet.  
! ”Flexibilitet är A och O.” (Adolfsson & Björklund 2010) 

• 9,å0,7&'(&4ö$7,2)7,: 
o Kommentar: Nämner det indirekt i frågorna om förtroende. 

 
På många sätt är storföretagen och småföretagen överens även om ”var öppen i 
samarbetet” som framgångsfaktor. Framförallt säger Stora Enso det rakt ut: ”Var 
öppen med varandra i kommunikation.” Dock är de ensamma om att betona detta som 
framgångsfaktor, därför anser inte vi att vi kan tolka intervjuerna så att storföretagen 
anser att vara öppen i samarbetet är en framgångsfaktor. Framgångsfaktorn är dock, 
enligt oss, ett viktigt råd till både små och stora företag eftersom vi i 
intervjuundersökningen hört om misslyckade samarbeten som framförallt misslyckats 
på grund av dålig kommunikation.  
 
Var på plats och bilda personliga relationer 

• Effpower: 
o Var på plats hos partners. 

• Industriteknikföretaget: 
o Kommentar: Nämner det inte. 

• Infinigear: 
o Skapa personliga relationer mellan samarbetspartners. Infinigear 

upplever att i början är fysiska möten viktiga men senare räcker ofta 
telefonmöten. 

• Stålteknikföretaget: 
o Kommentar: Nämner det inte direkt som en framgångsfaktor men 

beskriver hur viktigt det är att ha flera kontaktpersoner och skapa 
personliga relationer. 

 
Att bygga personliga relationer kan på många sätt anses vara en framgångsfaktor även 
hos storföretagen. Det är dock så att småföretagen betonar i större utsträckning vikten 
av att vara på plats och fysiskt träffas, därför anser vi att denna framgångsfaktor 
skiljer sig eftersom den både relaterar till kommunikation och förtroendeskapande. 
Storföretagen har i sin tur mest diskuterat de personliga relationernas roll som en del i 
förtroendeskapandet. 
  
Se till att skydda kärnkompetensen 

• Effpower: 
o Ha bra patent och skydd för kärnkompetensen. 

• Industriteknikföretaget: 
o Kommentar: Nämner det inte som en framgångsfaktor men nämner att 

de dels kontrollerar ursprungsteknologin och dels vill kontrollera 
intellektuella rättigheter som kommer ur samarbetet. 

• Infinigear: 
o Kommentar: Nämner det inte som en framgångsfaktor men nämner att 

de dels kontrollerar ursprungsteknologin och dels vill kontrollera 
intellektuella rättigheter som kommer ur samarbetet. 

• Stålteknikföretaget: 
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o Kommentar: Nämner det inte som en framgångsfaktor men nämner att 
de dels kontrollerar ursprungsteknologin och dels vill kontrollera 
intellektuella rättigheter som kommer ur samarbetet. 

 
Storföretagen har i intervjuerna visat en förståelse för att små företag ska kunna skapa 
en egen framgångsrik affär och se en win-win i samarbetet. Det i sig är inte 
kontroversiellt i relation till småföretagen men vad som är mer kontroversiellt är att 
storföretagen gärna vill äga så mycket möjligt av vad som kommer ut ur ett 
samarbete. Specifikt utmärker sig IOS som säger att man dels aldrig betalar royalty 
för en produkt och dels att man gärna äger patent från ett samarbete. De andra 
storföretagen bekräftar att det viktigaste för storföretagen är att ha rätt att använda 
teknologin men att man samtidigt gärna vill äga uppkomna intellektuella rättigheter. 
Detta blir svårt när småföretagen är så ense om att man behöver skydda sin 
kärnkompetens i samarbeten med storföretag. Här finns utrymme för konflikter och 
det bekräftas också i intervjuundersökningen med storföretagen där de flesta betonar 
vikten av att tidigt diskutera ägande av intellektuella rättigheter. 
 
Sammanfattningsvis är de framgångsfaktorer vi identifierat för småföretagen som inte 
lyfts fram lika tydligt av storföretagen:  

• Var öppen i samarbetet 
• Var på plats och bilda personliga relationer 
• Se till att skydda kärnkompetensen 
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Under intervjuerna tog industriteknikbolaget upp att de ansåg att de arbetade med 
öppen innovation för att söka samarbeten. Även Infinigear kunde efter förklaring om 
vad öppen innovation är medge att de arbetar efter en öppen innovationsmodell. 
Bland storföretagen menade Volvo att de diskuterar att arbeta med öppen innovation 
och IOS menar att de vill testa det men att de först vill göra det internt. Chesbrough 
(2006) menar att idéer kan komma inifrån eller utifrån företaget och det framgår av 
intervjuerna att storföretagen söker samarbeten med småföretagen för att få in nya 
idéer till det egna företaget. Därför följer det i sådana fall att samtliga storföretag 
arbetar efter en öppen innovationsmodell när man aktivt söker samarbeten med små 
företag kring forskning och utveckling.  
Vidare menar Chesbrough (2006) att företag måste bli köpare och säljare av licenser 
till teknologi. Enligt denna modell så arbetar även samtliga intervjuade småföretag 
med öppen innovation då de söker samarbeten med möjliga köpare av licenser av dess 
teknologi. Småföretagen har även identifierat öppenhet som en framgångsfaktor. 
Anledningen till att företagen inte ser att de arbetar enligt en öppen innovationsmodell 
tror vi är för att de ser öppen innovation som en rörelse mot open source eller creative 
commons-liknande syn på intellektuella rättigheter. Den synen är lik vad Hippel 
(2005) syftar på när han diskuterar öppenhet och demokratisering av innovation där 
användare når spridning av sina tankar genom att öppet dela med sig av intellektuella 
rättigheter. Vi tror att denna syn skrämmer både små och stora företag då ägandet och 
skyddet av företagets teknologi och kompetens skulle äventyras. Vi tror att teorin om 
att det är den som kan tjäna mest på en uppfinning som kommer att uppfinna 
uppfinningen (Hippel 1995) fortfarande är giltig och därför leder till att småföretag är 
en intressant källa för nya innovationer men att småföretaget måste kunna få 
förräntning på sina satsningar i att ta fram nya innovationer.   
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Om man istället för Hippel (2005) utgår från Chesbroughs (2006) motivering av 
öppen innovation ändras perspektivet. I denna definition finns det en aktiv marknad 
av köpare och säljare av kunskap som utnyttjas av företag och det är tydligt att den 
synen ligger till grund för många samarbeten mellan stora och små företag i 
undersökningen. På det sättet kan öppen innovation ses mer som en förutsättning än 
en framgångsfaktor i samarbeten mellan småföretagen och stora företag och 
storföretagen små företag. Om det inte vore en förutsättning med ett öppet 
förhållningssätt, eller rentav öppen innovation, skulle ett samarbete mellan olika 
parter bli ensidigt och mer ett utnyttjande än ett samarbete. Då skulle den win-win 
situation som storföretagen identifierat som en framgångsfaktor försvinna. Om man 
utgår från att öppen innovation är en förutsättning för att små och stora företag ska 
kunna samarbeta kan en lyckosam affärsmodell vara att likt Big Idea Group (Big Idea 
Group 2009) nyttja Chesbroughs (2006) resonemang och arbeta fram idéer till färdiga 
produkter och sedan licensiera dem till andra företag. Detta ger en möjlighet för små 
företag att bedriva teknikutveckling och kommersialisering av teknologin men sedan 
vid industrialiseringsfasen sälja licenser till storföretag som tar teknologin ut på 
marknaden. Storföretagen är på många sätt experter på att dels industrialisera och 
producera, och dels, veta vad deras kunder vill ha och sälja detta till kunden. 
Småföretagen å andra sidan är experter på sin teknologi men inte nödvändigtvis mer 
än så. På detta sätt kompletterar de varandra i värdekedjan när en ny teknologi ska 
möta marknaden. Resonemanget ovan bygger på att licensmodellen fungerar, vilket 
inte alltid behöver vara sant på grund av att det är svårt att skydda en teknologi 
(Hippel 1995). För att möta denna utmaning i form av brist på skydd för en teknologi 
kan affärsmodellsinnovation vara en nyckel till framgång. Med nya affärsmodeller 
som ger småföretaget ett skydd för att sälja sin kunskap till storföretag blir det öppna 
innovationsparadigmet möjligt. Vi tror att istället för att utveckla hela värdekedjan 
själv som småföretag, bör småföretaget fokusera på kärnkompetensen och bjuda in 
andra att samarbeta kring resterande delar likt Effpower och Industriteknikbolaget 
gjort.  
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Studien har genomförts för att få fram framgångsfaktorer som kan hjälpa småföretag 
och storföretag att samarbeta kring produktutveckling. Vi har eftersträvat att dessa 
framgångsfaktorer ska vara av en praktisk och enkelt tillämpbar karaktär för företagen 
i studien. Det som är intressant och det som bör diskuteras här är huruvida dessa 
framgångsfaktorer kan vara applicerbara på andra samarbeten mellan storföretag och 
småföretag inom tillverkande industrier. Det som också bör diskuteras är om studien 
kunde utförts med en annan metod och om det hade varit genomförbart eller gett ett 
mer fördelaktigt resultat.  
 
Framgångsfaktorerna som uppkommit genom studien bör kunna tolkas mer generellt 
eftersom vi har en stor variation bland respondenterna men ändå tydliga gemensamma 
åsikter. Vi har ytterligare valt att titta på fenomenet samarbete från två sidor vilket 
ökar variationen mer. Enligt en fenomenografisk metod är variation bland 
respondenterna helt centralt för resultatet och dess generaliserbarhet (Alvesson & 
Sköldberg 1994). Det hade kanske varit intressant att arbeta mer efter en 
fenomenografisk metod och fokusera på enskilda intervjusvar som verkat intressanta 
men i vår jakt på generaliserbarhet har vi avgränsat oss från det. Vi kan dock se vissa 
brister i vårt val av respondenter. Tre av åtta respondenter har vi haft en viss personlig 
relation till tidigare i och med vårt arbete med SolarCool. Vi tror att detta påverkar 
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reliabilitet mer än validitet, den tidigare relationen gör att de vågar prata mer öppet 
har vi märkt. Ger detta då ett bättre eller ett sämre resultat? Det är svårt för oss att 
veta men vi tror att utan en personlig relation hade dessa respondenter varit svåra att 
få tag i. Ytterligare kan det sägas om respondenterna att dem karaktäriserats av att 
vara intresserade av studiens ämne och dem kan ju troligen ha en överdrivet positiv 
syn på öppen innovation och samarbeten. Vi har också bara intervjuat respondenter 
som till viss del är evangelister för samarbeten och innovation på storföretagen. Det 
hade kanske varit intressant att också intervjua de som inte nödvändigtvis har en lika 
positiv syn på samarbeten som till exempel controllers, jurister och andra som gärna 
minimerar risk. 
 
Metodmässigt har vi fokuserat på intervjuer men det finns självklart andra metoder 
som hade varit intressanta. Till exempel ser vi att det hade varit intressant att ta vara 
på dokument och protokoll som garanterat finns kring samarbeten hos 
respondenterna. Dock tror vi att respondenten ser detta som affärshemligheter och inte 
lätt ger ut sådana dokument. Vidare hade också mer detaljerade casestudier varit 
intressant och även aktionsforskning hade kunnat ge djupare insikter. Casestudier 
avfärdade vi tidigt när vi insåg att det var svårt att få tillgång till sådant material. 
Aktionsforskning avfärdade vi för att vi inte hade tid. En intressant aspekt av studien 
är att vi, medvetet eller undermedvetet, har tolkat resultaten utifrån ett småföretags 
perspektiv vilken kan påverka resultatet av studien. Ytterligare har processen bakom 
studien varit en lärande process där vi märkt att tidiga hypoteser och ansatserna inte 
varit värdefulla i arbetet. Vi har till exempel omformulerat titeln under arbetets gång. 
 
Något som självklart påverkar studien, och som vi gärna är öppna med, är att vi gillar 
öppen innovation. Vi gillade öppen innovation innan studien och vi gör det ännu mer 
nu. 
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Innan vi presenterar slutsatser närmare vill vi passa på att påminna om studiens 
forskningsfråga: 

• Vilka är framgångsfaktorerna i ett effektivt samarbete mellan storföretag och 
småföretag kring produktutveckling av disruptiva innovationer?  

• Hur ser företag i ett sådant samarbete på öppen innovation? 
 

Framgångsfaktorer för samarbeten mellan småföretag och storföretag 
Nedan redovisas framgångsfaktorer i samarbeten kring produktutveckling av 
disruptiva innovationer mellan småföretag och storföretag. Här redogörs för sådana 
framgångsfaktorer enligt storföretagen och småföretagen gemensamt, enligt 
framförallt storföretagen och enligt framförallt småföretagen. 
 
De framgångsfaktorer vi identifierat som gemensamma enligt både storföretagen och 
småföretagen är: 

• Säkerställ och lyft fram champions 
• Förstå varandras mål och vision 
• Förtroende är viktigt för samarbetet 
• Förankra samarbetet ordentligt internt i storföretaget 
• Småföretaget ska ha patent eller prototyp innan samarbetet 

 
Framgångsfaktorer enligt framförallt storföretagen: 

• Hantera att kommunikation är långsam från storföretaget 
• Hantera skillnaden i företagskultur mellan litet företag och storföretag 
• Skapa en win-win situation som blir attraktiv för båda 

 
Framgångsfaktorer enligt framförallt småföretagen: 

• Var öppen i samarbetet 
• Var på plats och bilda personliga relationer 
• Se till att skydda kärnkompetensen 

 
Detta resultat kan framförallt tolkas så att de framgångsfaktorer som är gemensamma 
för både storföretag och småföretag måste finnas på plats för ett framgångsrikt 
samarbete. Framgångsfaktorerna som är identifierade framförallt för antingen 
storföretagen eller småföretagen är intressanta av två anldeningar. Dels för respektive 
företagstyp, då man vet hur man bör agera inför ett samarbete, och dels för ett 
storföretag är att lära om småföretagens framgångsfaktorer och vice versa. Det kan 
göra samarbetet mer framgångsrikt då respektive part får en förståelse för den andres 
framgångsfaktorer. 
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Vid en direkt fråga om man arbetade med öppen innovation svarade alla respodenter 
att man inte gjorde detta. Den generella åsikten om vad öppen innovation är, var att i 
öppen innovation så lämnar man ifrån sig all IPR. Men alla respondenter kunde 
beskriva olika exempel från sin verksamhet som kan beskrivas som öppen innovation 
enligt den ursprungliga definitionen av öppen innovation. Vår åsikt är att innovation 
enligt det öppna innovationsparadigmet bör ses som en förutsättning i denna typ av 
samarbeten som studerats i rapporten. Samarbeten kring produktutveckling mellan 
företag, anser vi, är ett exempel på öppen innovation.  
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De framgångsfaktorer vi identifierat i samarbeten mellan småföretag och storföretag 
kring produktutveckling av disruptiva innovationer bör kunna betraktas som råd för 
företag som ryms inom rapportens avgränsningar. Vad som är speciellt viktigt att lyfta 
fram, tycker vi, är de framgångsfaktorer som vi identifierat hos en grupp men inte 
tydligt i den andra gruppen. Att det skulle finnas skillnader mellan grupperna var en 
del av rapportens ansats – annars skulle vi inte undersökt båda grupperna. För den 
som idag arbetar med, eller ska starta ett, samarbete med ett storföretag eller ett 
småföretag tycker vi att dessa framgångsfaktorer blir speciellt viktiga att ta till sig.  
 
Rapporten började med en beskrivning av författarnas egna erfarenheter av 
samarbeten med författarnas företag SolarCool. För vår del blir resultatet av denna 
rapport mycket viktigt och vi, som ett småföretag, kommer ha stor nytta av rapportens 
slutsatser eftersom slutsatserna är så nära kopplat till företag i just vår situation. En 
del av slutsatserna hade vi kunnat skriva under på från början, bland annat vikten av 
att identifiera och lyfta fram champions. Utan de personer som brinner för vår vision 
på de storföretag vi haft att göra med skulle inget arbete varit möjligt. Vi kan inte nog 
understryka vikten av champions utifrån vår egen erfarenhet. Vi känner också igen 
oss i småföretagens beskrivning av motivationen till varför man samarbetar med 
storföretag, nämligen den att få hjälp med kravställning och med erfarenhet av 
branschen öka möjligheterna för en framgångsrik kommersialisering. Vi tror på 
innovation i samarbete mellan storföretag och småföretag och vi kan inte annat än att 
rekommendera småföretag att samarbeta mer med storföretag, och vice versa. Den 
här rapporten har visat på framgångsrika exempel på detta utöver de 
framgångsfaktorer som identifierats. 
 
Vi vill också tacka de respondenter som bidrag med sin erfarenhet och kunskap kring 
samarbeten. Det är tråkigt att inte kunna lyfta fram alla de identifierade 
framgångsfaktorer varje respondent bidragit med. Det var aldrig rapportens syfte men 
det finns många intressanta framgångsfaktorer i bilaga A som vi gärna hade studerat 
närmare och som säkerligen är värda att tänka på i ett samarbete. 
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L(6#)#!*!M!7@2%'(&(2-#@2!&-#$)9%),&#3'5-2-!

/-#$)9%),&#3'5-2-!2%6()'!*6&#!W#O#6!
• Viktigt med rätt timing och att storföretaget känner att det är bråttom att lösa ett specifikt problem 

genom samarbetet. 
• Det lilla företaget måste kunna vänta på det stora företaget. 
• Småföretaget får inte vara för beroende av Alfa Laval. 
• Viktigt att visa nyttan med projektet för storföretaget. Visa på en win-win situation. 
• Ha en prototyp som man kan testa innan samarbetet inleds. 
• För att samarbeta kring en disruptiv innovation är det viktigt att det lilla företaget kan 

marknadstesta innovationen. 
• Det är inte många som vågar genomföra samarbeten kring disruptiva innovationer så därför är det 

viktigt att kunna visa nyttan med vad man kan göra med den nya innovationen. 
• Förtroende är viktigt och förtroende skapas genom att agera förutsägbart. 
• ”Vid disruptiva innovationer är det vitalt med en champion och samarbetet kan enbart gå vidare 

om en champion finns. Det är viktigt att det finns champions på båda företagen som driver 
frågorna aktivt.” (Bertilsson 2010) 

/-#$)9%),&#3'5-2-!2%6()'!7VE*!5&!"X2@2%Y!7Z"!
• Skapa substans för affärsområden genom att driva förstudier tidigt. 
• Involvera samarbetsprojekten i de vanliga affärsområdena tidigt. 
• Rollen som champion är extremt viktig hos båda parter i samarbetet. 
• Tidigt skapa en gemensam bild om vad man tror kan komma ut av samarbetet. 
• Förstå varandras mål, visioner och drivkrafter 
• Ha respekt för det stora och det lilla företagets möjligheter och begränsningar. 
• Ta med de juridiska bitarna tidigt. 
• Bestäm hur ekonomin i samarbetsprojektet ska se ut. 
• Undvik att det lilla företaget får tunnelseende kring möjligheterna för sin teknologi. 
• Ha med personer runt omkring samarbetsprojektet som kan se risker som uppkommer. 
• Red ut hur man ska kommunicera eftersom det stora företaget har långa ledtider. 

o ”Att man inte får svar inom 14 dar är frustrerande för dem medans för oss är det svårt att 
få svar internt på 2-3 veckor.” (Johnson 2010) 

• Det är viktigt att finns tydlig win-win för båda parter. 
o ”Vi vill inte betala överpriser och vill inte bli sedda som någon som utnyttjar någon. Det 

är viktigt att det är schysst.” (Johnson 2010) 
• Motivera internt i det stora företaget satsningen tillsammans med det lilla för att skapa förståelse 

och verkligen förankra samarbetet. 

/-#$)9%),&#3'5-2-!2%6()'!"'5-#!E%,5!
• Båda ska vinna på det. 
• ”Vi måste få något för att vi tar fram det och de måste kunna leva på det.” (Hörnfeldt 2010) 
• Båda måste förstå varandras kulturer. 
• ”Processer är långsamma i storföretag och snabba i småföretag. Enklast att arbeta med de som 

har erfarenhet av att arbeta på bägge sidor.” (Hörnfeldt 2010) 
• Småföretaget bör ha erfarenhet inom branschen. 
• Var öppen med varandra i kommunikation. 
• Få ledningen att brinna för din nya produkt. 
• Våga satsa och riskera. 
• Champions internt eller personer som kan agera beställare av projekt. 
• Låt det lilla företaget vara sitt eget och skilt från storföretags-verkligheten. 
• ”Stora företaget ska inte lassa över rutiner och processer på det lilla företaget.” (Hörnfeldt 2010) 

/-#$)9%),&#3'5-2-!2%6()'![56O5!C2.8%565)N!
• Innan man går in i ett samarbete ska man veta strategiskt varför man gör det. 
• Samarbeten med småföretag är aktuellt framförallt om det behöver gå snabbt. 
• Tänk igenom vad man har för strategi med samarbetet 
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• Ha en idé om slutet med samarbetet.  
• Titta på affärsaspekterna av samarbetet tidigt. 
• ”Om man inte gjort sin hemläxa i början så kommer det komma tillbaka.” (Persson 2011)  
• Förtroende är viktigt. 
• Arbeta strukturerat med champions. 
• Arbeta för samlokalisering av parterna.  
• Skapa bra personliga relationer. 
• Förenkla hur man kan ta resurser ifrån storföretaget och lägga på dessa riskfyllda samarbeten. 

/-#$)9%),&#3'5-2-!2%6()'!E&&F5X2-!
• Förtroende är viktigt och skapas genom att träffas och umgås anser Effpower. Vidare skapas 

förtroende genom att vara öppen och vara tydliga. 
• Bygg personliga relationer. 
• Var på plats hos partners. 
• Ha hög transparens mot partners. 
• Parterna måste tydligt kommunicera vilken vision man har, vart man är på väg och vilka 

prioriteringar man har. 
• Det är viktigt att parterna drar åt samma håll.  
• Ha bra patent och skydd för kärnkompetensen. 

/-#$)9%),&#3'5-2-!2%6()'!7%@0,'-('23%(3&1-2'#)2'!
• Fokusera på hårda värden som avkastning och tekniska fördelar. 

o ”Innan man går in i ett samarbete ska man ta reda på hur den andra ska tjäna på det och 
sedan ska du se till att den andra tjänar fem gånger mer på pappret – att den har en stor 
uppsida.” (Industriteknikföretaget VD 2010) 

• Det är viktigt att hela tiden visa på vägen framåt så man inte fastnar någonstans. 
• Leverera mot milstolpar som ger vissa prestationer tillbaka. 
• Viktigt från start tänka igenom vart man vill komma då det kan vara svårt att ändra under resans 

gång. 
• Det är lättare att söka och få till samarbeten kring en någorlunda färdig produkt än bara en idé. 
• Ha en färdig prototyp innan du söker samarbeten då de förhoppningar som skapas kring en idé kan 

vara skadliga senare. 
• ”Förtroende är viktigt för att det ska funka, i början trodde jag det räckte med att visa att ni 

kommer tjäna pengar på detta.” (Industriteknikföretaget VD 2010) 
• ”När man kommer som ett litet företag till ett stort företag så är det viktigt att hitta någon som 

brinner för det.” (Industriteknikföretaget VD 2010) 
• Beslut kring samarbeten bör vara uppe på ledningsnivå i storföretaget så samarbetet förankras i 

den organisationen. 
• Öppen innovation anser industriteknikföretaget är en stor framgångsfaktor. 
• Ha rätt timing. 

/-#$)9%),&#3'5-2-!2%6()'!7%&(%()2#-!
• Förtroende är en framgångsfaktor. 
• Ha många informella kontakter. 
• ”Det ska vara lustfyllt att samarbeta. Det ska bara ske av bara farten … börja hända av sig 

självt.” (Adolfsson & Björklund 2010) 
• Skapa personliga relationer mellan samarbetspartners. Infinigear upplever att i början är fysiska 

möten viktiga men senare räcker ofta telefonmöten. 
• Skapa struktur i samarbetet. 
• Dokumentera processen, möten och vad som sägs i protokoll.  

o ”Om man håller i pennan äger man rätten att formulera – de dokument som skrivs är de 
som gäller” (Adolfsson & Björklund 2010) 

• Ha avtal från start. 
• Skapa en bra projektplan från start. 
• Alla bör vara öppna och kontinuerligt utvärdera samarbetet.  

o ”Flexibilitet är A och O.” (Adolfsson & Björklund 2010) 
• Enklare att samarbeta med en stor aktör. 
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• ”Bara man har ett avtal så är det inte klart utan det är viktigt att hela tiden följa upp” (Adolfsson 
& Björklund 2010) 

/-#$)9%),&#3'5-2-!2%6()'!,'96'23%(3&1-2'#)2'!
• Ha gemensamma mål. 
• Red ut vem som gör vad. 
• Red ut vem som äger resultatet. 
• Få det stora företags acceptans för projektet. 
• Småföretag har det svårt att jobba med storföretag på grund av långa ledtider och fakturatider, det 

måste man hantera. 
• Försök arbeta mot ägarledda företag som omsätter mellan 200-900 miljoner. 
• Ha snabba beslutsvägar.  
• Håll det så enkelt som möjligt. 
• Förtroende är absolut viktigt för samarbeten anser stålteknikföretaget och man försöker skapa 

förtroende genom att uppföra sig bra mot kunden. 
• Viktigt att det finns en champion på samarbetspartnerns sida som också måste ha starkt 

förtroendekapital. 
 


