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SAMMANFATTNING 
 
Syftet i denna studie är utredande och avser att utifrån Shane & Venkataramans teori 
om idéers uppkomst, MIRPs teori om innovationsprocesser och Sarasvathys teori om 
causation och effectuation explorativt beskriva och deduktivt tolka innovationsproces-
ser i Sverige. Problemformuleringen lyder: Hur uppkommer och utvecklas idéer till 
innovationer i Sverige? 
 
Empirin baseras på fyra intervjuer med representanter för fyra olika objekt vilka alla 
genomgått en innovationsprocess. I resultatdelen beskrivs dessa processer för att se-
dan analyseras utifrån de tre valda teorierna.  
 
Slutsatserna i studien är att innovationsprocesser i Sverige, med och varierande avvi-
kelser, uppkommer och utvecklas i enlighet med de tre bakomliggande teorierna.  
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1. INLEDNING 
I detta kapitel ger vi läsaren inblick i våra tankar kring ämnet innovationer och för-
hoppningsvis en djupare förståelse för valet av ämne. Inledningen mynnar ut i de frå-
gor studien har för avsikt att besvara.  
 
Uppfattningen att innovationer är viktiga för ekonomisk tillväxt är idag föga kontro-
versiell. Den statliga myndigheten Vinnova beskriver innovationer som ”…en nöd-
vändig förutsättning för ekonomisk tillväxt” men poängterar samtidigt att tillväxten 
endast frodas när innovationerna används för lönsam produktion av varor och tjänster 
(Vinnova, 2009). 
 
Uppmärksamheten kring innovationer i Sverige blir allt större och vi kan se det bely-
sas av organisationer och institutioner såsom Venture Cup (affärsplanstävling), Drak-
nästet (pitching för innovationer), Connect (företagsutveckling), Vinnova (statlig 
myndighet specialiserad på innovationer) och Almi (nyföretagande, företags- och 
innovationsutveckling) som ett exempel på alla de organisationer som finns för att 
hjälpa potentiella entreprenörer. Förutom de formella institutioner och organisationer 
som finns i Sverige menar vi även att entreprenörskap och innovationer, och framför-
allt personerna bakom dessa, har hög status i informella sammanhang. Du ses som 
modig, smart, vågad och intressant i din bekantskapskrets om du har skapat en 
innovation. Du är den som har kommit på det där som alla andra önskar att de kommit 
på. Många människor har drömmar om att starta ett eget företag och säkerligen är det 
många av dessa som har förhoppningar om att bli ”nästa” Ingvar Kamprad (grundare 
av IKEA), Erling Persson (grundare av H&M) eller  Niklas Zennström (grundare av 
Skype). Visst kan du bli det men vågar du ta steget och lägga ner den tid och energi 
som behövs för att förverkliga idén? Du måste satsa allt du har och vet inte om du 
kommer att vinna eller förlora. Det är inte alla som vågar ta den risken.   
 
Reproducerande företag i all ära men är det ändå inte någonting särskilt med något 
som är helt unikt, något som du själv skapat. Tänk dig en egen utvecklad produkt eller 
tjänst som du stolt kan visa upp och kalla dig själv för entrepre-
nör/uppfinnare/innovatör. Tänk dig att höra andra tala om och använda något som du 
till en början bara hade i huvudet som en abstrakt idé och sedan utvecklade till en 
konkret produkt. Det måste vara härligt att vara pionjär och bryta ny mark, ge sig ut 
där ingen annan tidigare varit. Det är entreprenörskap och innovationer när det är som 
bäst: okänt, spännande och riskfyllt. 
 
Men hur går det till när någon får en idé? Varför får just denna person idén och hur 
utvecklar de den till att bli en innovation? Hur ser resan från idé till marknadsetable-
ring ut? 
 

  



 

6 (85) 
 

2. BAKGRUND 
I detta avsnitt presenterar vi först synen på entreprenören och entreprenörskap ge-
nom tiderna för att läsaren ska få en översikt över den tidigare forskning som gjorts 
på området. Det samma görs med innovationsforskningen och vi presenterar då de 
olika synerna på innovation. Denna forskning mynnar ut i en syn på innovationer och 
dess förlopp som en process där MIRP-modellen blir den som presenterar processin-
novationsperspektivet i denna studie.  

För att få ett grepp om hur innovationer och entreprenörskap ser ut i Sverige till en 
viss del presenterar vi vissa statistiska data om detta. Utifrån ovanstående resone-
mang presenterar vi sedan våra definitioner på bland annat entreprenörskap och 
innovation. I detta avsnitt presenterar ockskå studiens sufte och problemformulering. 

2.1 Entreprenörskap genom tiderna 
Nationalekonomin behandlade ämnet entreprenörskap så lång tillbaka som redan på 
1700- och 1800-talen. Ändock är det än idag svårt att hitta en gemensam syn och ve-
dertagen definition av begreppet.  Den gemensamma nämnaren är att samtliga forska-
re försöker besvara frågan Vad händer på en marknad när entreprenören agerar?. 
Synen på entreprenörens roll har förändrats över tiden. Bland de tidiga författarna 
inom entreprenörskap förknippades ofta entreprenöriellt beteende med risk. Det var 
först med Joseph Schumpeter som synen på entreprenörens roll förändrades från att ha 
setts som en risktagare till att ses som en innovatör och mönsterbrytare. Denna syn 
har sedan haft en stark präglan på den fortsatta forskningen inom området (Land-
ström, 2005). 
  
Schumpeter, född 1883, anses av många som innovationsbegreppets fader och ett utav 
de många uttryck han myntat, den skapande förstörelsen, är kanske ett utav de mest 
kända. För Schumpeter var kapitalismen den ekonomiska utvecklingen vilken han såg 
som en evolutionsprocess. Enligt honom är kapitalismen i sin natur ”en form eller 
metod för ekonomiska förändringar.”. Kapitalismen är och kan aldrig vara stationär. 
Schumpeter menar vidare att kapitalismens evolutionära natur inte bara beror på att 
den sociala och naturliga miljön ständigt utvecklas utan att den impuls som driver 
kapitalismen framåt kommer från ”de nya konsumtionsvarorna, de nya metoderna för 
produktion eller transport, de nya marknaderna, de nya formerna för industriell orga-
nisation som den kapitalistiska företagsamheten skapar.” (Swedberg, 1994 s. 67). 
Ovanstående faktorer menar han ”revolutionerar den ekonomiska strukturen inifrån, 
oupphörligen förstör den gamla, oupphörligen skapar en ny.”(Swedberg, 1994 s. 67), 
det är denna skapande förstörelse som enligt Schumpeter är kapitalismens kärna. De 
nya kombinationerna av resurser kan ske på fem olika sätt. Genom a) nya produkter, 
b) nya produktionsmetoder, c) nya marknader, d) nya insatsvaror eller e) ny organisa-
tion av industrienheter och branscher (Landström, 2005). Det är entreprenören som 
exploaterar dessa möjligheter som ges. 
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Schumpeter menar vidare att entreprenörsfunktionen inte behöver ta form i en individ 
och speciellt inte i en enda individ, utan varje sociala miljö har sitt sätt att fylla denna 
funktion. Han menar också att ”entreprenören är den som får något nytt gjort, inte 
nödvändigtvis den som uppfinner det nya” (Swedberg 1994, s. 39). 
 
Efter andra världskriget dominerades entreprenörskapsforskningen av beteendeveten-
skaplig forskning och man ställde sig frågor som till exempel varför tenderar en del 
individer att starta företag medan andra inte gör det? samt vem är entreprenören?. 
Detta resulterade i många olika sätt att se på entreprenören som individ, bland annat 
såg man entreprenören som innovatör på ungefär följande sätt: ”Entreprenörens bete-
ende är innovativt, vilket gör att entreprenören är en kreativ individ som upptäcker 
nya möjligheter” (Landström, 2005 s. 17). 
 
Delvis som en reaktion på detta synsätt utvecklades alternativa definitioner på entre-
prenörskap. Man utvecklade då snarare frågor såsom: Hur utvecklas den entreprenö-
riella processen?. Det finns två olika synsätt som föreligger processdefinitionerna, å 
ena sidan ligger fokus på etableringen av nya organisationer å andra sidan ligger fo-
kus på utvecklingen av nya affärsmöjligheter. William Gartner är en av de främsta 
som talar om en organsationstillblivelseprocess. Gartner ser alltså entreprenörskap 
som en process som tar plats innan en faktisk organisation existerar. Hans utgångs-
punkt är en livscykelmodell som omfattar processen från initiering till etablering. 
Initiering är den tidpunkt då entreprenören bestämmer sig för att starta ett företag och 
etablering är då denne måste organisera externa resurser och skapa en marknadsnisch. 
De främsta förespråkarna för det andra synsättet, utvecklingen av nya affärsmöjlighe-
ter, är Sankaran Venkataraman och Scott Shane. De menar att entreprenörskap hand-
lar om att upptäcka och exploatera lönsamma möjligheter. Deras definition av entre-
prenörskap är följande: ”hur, av vem och med vilka effekter möjligheter att skapa 
framtida produkter och tjänster är upptäckta, utvärderade och exploaterade” (Venkata-
raman,S. Shane, S. 2000 s. 218). ”Det är således upptäckten, organiseringen och ex-
ploateringen av möjligheter, till skillnad från driften av existerande verksamheter, 
som är utmärkande för entreprenörskapsforskning” (Landström, 2005. s. 20).  
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Ovanstående citat kan illustreras genom följande figur:  

Det är här viktigt att man gör en åtskillnad mellan entreprenörskap och små företag. 
Med små företag avser Landström ”driften av en befintlig verksamhet som drivs i 
småskalig form.”(Landström, 2005 s. 21).  

2.2 Innovationsperspektiv i historisk belysning 
Frankelius (i Benner, 2005 s. 207-235) delar upp innovationsperspektiven i tre olika 
generationer. Den första generationens innovationsperspektiv är vad Kline & Rosen-
berg kallar ”den linjära modellen”. Innovation betraktas då som en linjär process som 
exempelvis kan se ut som Gulbrandsen (2008) illustrerar den i figur 2. Utvecklingsfa-
serna antas följa varandra i kronologisk, förutsägbar ordning. Aktiviteter inom en ut-
vecklingsfas antas stabiliseras och nå en viss jämvikt innan en ny utvecklingsfas föl-
jer. Men de flesta innovationsresorna är mer komplexa och osäkra än så (Van de Ven 
et al.1999). 
 
Fokus ligger i det linjära processperspektivet på isolerade projekt, ofta inom storföre-

Tid 

Utveckling 

(AFFÄRS)MÖJLIGHET 

NYTT FÖRETAG 

upptäcka/organisera/exploatera 
INTRAPRENÖRSKAP 

upptäcka/organisera/exploatera 

ENTREPRENÖRSKAP 

Identifiera  
Upptäcka 
Skapa 

leda befintlig verksamhet 

MANAGEMENT 

Grundforskning Tillämpad 
forskning

Innovations‐
utveckling

Produktion Försäljning
Marknaden/ 
användare
Samhälle

Figur 1 Entreprenörskap – en definition (Landström, 2005 s.21)

Figur 3 The linear model of innovation (Gulbrandsen, 2008)

Grundforskning Tillämpad 
forskning

Innovations‐
utveckling

Produktion Försäljning
Marknaden/ 
användare
Samhälle

Figur 2 The linear model of innovation (Gulbrandsen, 2008)
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tag. Man ansåg på denna tid att staten borde finansiera grundläggande forskning så att 
man kunde få ut produkter och teknik som annars aldrig hade skapats. Perspektivet 
bygger på en omvärldsbild som framförallt består av köpare och säljare (kunder, kon-
kurrenter, leverantörer, marknad, utbud, efterfrågan och så vidare). Man sätter ”tech-
nology push” mot ”demand pull”.  Frankelius inkluderar Rothwells (se figur 3) första 
tre generationer innovationsmodeller i sitt första generationens innovationsperspektiv.  
 

Rothwells fem generationer av innovationsmodeller 

Generation Key features 

First and second Simple linear models – need pull, technology push 

Third Coupling model, recognizing interaction between 
different elements and feedback loops between them 

Fourth Parallel model, integration within the firm, upstream 
with key suppliers and downstream with demanding 
and active customers, emphasis on linkages and al-
liances 

Fifth Systems integration and extensive networking, flexi-
ble and customized response, continuous innovation 

Tabell 1 Rothwell’s five generations of innovation models (Tidd et al, 2005) 

I den andra generationens innovationsperspektiv såg man att innovationer ofta upp-
kom i nätverk av företag och sällan drevs av ensamma aktörer. Nyckelorden för detta 
perspektiv är nätverk och innovationssystem. Det var företag som var det centrala i 
den innovationsforskning som gjordes under den tiden. Liksom i första generationens 
innovationsperspektiv var de externa faktorerna man främst beaktade konkurrenter, 
kunder och leverantörer (marknad, resursmarknad, utbud eller efterfrågan). Man såg 
på entreprenören som styrd och driven av vanor och rutiner snarare än ett beslutsfat-
tande som präglades av öppenhet och rationalism vid nya tillfällen. Enligt Frankelius 
sammanfaller Rothwells fjärde och femte generationer med hans andra generation 
innovationsperspektiv. I både den första och andra generationens innovationsperspek-
tiv ligger fokuset på teknik, såsom naturvetenskaplig och teknisk forskning samt tek-
nik- och produktutveckling.  
 
Den tredje generationens innovationsperspektiv beskriver Frankelius med hjälp av 
fyra påpekanden. 
 

1. Innovativa processer sker också utanför den vinstdrivande sektorn 
2. Teknisk utveckling är bara ett av många områden som borde fokuseras 
3. Verkligheten handlar mer om processer än om tillstånd 
4. Omvärldsfaktorer bortom traditionella ekonomiska inverkar minst lika mycket 

(Källa: Benner, 2005 s. 225-230) 
 
Med det första påståendet menar han att inte bara företag (privata, industriella och 
vinstdrivande) bör tas med i analyser, utan även den offentliga sektorn såsom högsko-
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lor, kommuner, museer, statliga myndigheter och organ. I detta perspektiv menar 
Frankelius att dessa institutioner spelar huvudrollen för innovativa processer.  
 
Med det andra påpekandet vill han belysa att det inte bara är teknisk utveckling som 
kan ses som innovation. Övriga områden såsom design av butikskoncept, upplevelse-
koncept inom kultursektorn eller sätt att designa vårdkedjor är också områden inom 
vilka det kan ske innovationer. Han vill också kasta ljus på att en innovation inte är en 
innovation förrän den har mottagits av kunder och användare varför områden såsom 
omvärldsanalys, projektorganisering och kundkommunikation bör vara lika viktiga 
som till exempel produktutveckling. ”(…) innovativa processer inom marknadsföring 
är lika viktiga och lika komplicerade som inom teknikutveckling (…)” (Benner, 2005 
s. 227).  
 
Det tredje påståendet illustrerar att verkligheten bäst kan beskrivas med processer och 
förändring än tillstånd och situationer. När man ska försöka förstå innovativa proces-
ser bör man därför, enligt Frankelius, använda sig av genuina processmodeller vilka 
kan bidra till en ökad förståelse för skeenden över tid. Tidsfaktorn bör vara den analy-
tiska basen. Med påstående fyra vill han belysa att den innovationsteori som finns 
idag är för begränsad. Man bör förutom de traditionella faktorerna såsom marknad, 
utbud och efterfrågan, även inkludera vad Frankelius benämner de nya ekonomiska 
faktorerna (NEF). Dessa definieras som ”omvärldsfaktorer som är viktiga för en spe-
cifik verksamhet eller innovativ process, men som inte är centrala i traditionella eko-
nomiska teorier eller modeller.”(Benner, 2005 s. 230). Dessa faktorer varierar från fall 
till fall, det är därför viktigt att ha ett precist fall som utgångspunkt.  
  

2.3 Från linjära modeller till processmodeller 
Modeller som används för att förklara innovationers utveckling är till för att vi ska 
kunna förstå men också kunna hantera och styra innovationer. Risken med dessa mo-
deller är om de är begränsade, då inkräktar de på vår förståelse och förmåga att hante-
ra innovationernas utveckling. Tidd et al ser, liksom Benner, att sådant tänkande kan 
vara att se innovationer som en linjär ”technology push” process eller att endast tolka 
innovation som ”stora genombrott” och förbise inkrementella innovationer. Det kan 
också vara att man ser innovation som ett isolerat fenomen istället för del av ett större 
system (Tidd et al. 2005). 
 
Vad vet man då om lyckade innovationer? Tidd et al. menar att det finns en sam-
stämmighet som råder kring deras två nyckelpunkter. Den första punkten är att 
innovation är en process, inte en enskild händelse, och den behöver styras som sådan. 
Den andra punkten är att påverkan på processen kan manipuleras till att påverka resul-
tatet, det vill säga processen kan styras (Tidd et al. 2005). 
 
Synen på innovation ur ett processperspektiv är central även i MIRP, Minnesota 
Innovation Research Program. När MIRP- studierna inleddes 1983 var huvudström-
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marna inom den akademiska- och professionella litteraturen av uppfattningen att in-
novationer utvecklas genom definierbara stadier så som: start – utveckling – test – 
anpassning – utspridning (diffusion). När dessa koncept implementerades i MIRPs 
fältstudier visade det sig att de inte klart kunde urskiljas (Van de Ven et al.1999, sid.7 
- 8). ”Rather than a simple, unitary, and progressive path, we recorded multiple tracks 
and spin – offs, some that were related and coordinated and others that were not” 
(Van de Ven et al.1999, sid.9). I sina studier av vitt varierande innovationer fann man 
inget stöd för stegvisa modeller eller linjära modeller. (Van de Ven et al.1999, sid.4). 
 
Den icke-linjära dynamiken som växte fram ur iakttagandet av innovationsresor och 
dess tillhörande händelser gjorde att många föreställningar och rådande uppfattningar 
kring innovationer och vår förmåga att kunna förstå dem kunde ifrågasättas. Van de 
Ven et al. pekar i detta sammanhang specifikt på 4 punkter som bör ifrågasättas (Van 
de Ven et al.1999, sid.5): 
 

1. Innovationsutvecklande sker i en periodisk progression av nivåer eller faser eller i 
slumpartade sekvenser av chanser eller ”blinda” händelser.  

2. Innovationsbeteende som är oförutsägbart tyder på en underliggande mekanism av 
tillfälligheter eller ”många variabler”.    

3. Innovationsutvecklingsprocesser strävar mot samma gemensamma resultat tämligen 
oberoende av deras ursprungliga tillstånd. 

4. Innovationsresan uppstår på ett förutsägbart, cybernetiskt sätt.  

Van de Ven et al. argumenterar alltså för att empiriska upptäckter av innovationsresan 
reflekterar icke-linjära -, dynamiska system, och att detta tvingar oss att ifrågasätta 
och omvärdera mycket av vad vi trodde att vi visste om managing innovation. Icke-
linjär dynamik gör gällande att innovationsresan varken är stabil eller förutsägbar, den 
är inte heller slumpmässig. Det oförutsägbara beteendet innebär inte slumpmässighet, 
innovationsprocessen kan vara mycket känslig för olika initiala förutsättningar och 
omständigheter (path dependence) och att hantera innovationsresan kan vara mer 
komplext än vad enkla cybernetiska mekanismer antyder (Van de Ven et al.1999, 
sid.5-6). 
 
Det kan vara frestande att förklara innovationsresans genom att hävda att den sker på 
helt slumpmässig basis. Men som Van de Ven et al. framhäver från Koputs (1992) 
argumentation: ”if we assume the process is random,then the only way to increase the 
innovative capacity of an organization is to increase its exposure to a stream of exter-
nal chance events and ”blind” variations (Campebell, 1974)” (Van de Ven et al.1999, 
sid.5). Mer finns att förlora på att nöja sig med en förklaring stödd på fenomenet 
slumpmässighet än att fortsätta sökandet efter orsakssamband. 
 

2.4 Innovationer och svenska företag statistiskt 
Mycket av den forskning som görs om innovationer idag behandlar ofta innovations-
utveckling inom etablerade företag. Det finns inte mycket forskning som tar med mik-
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roföretag1 i sin statistik eller undersöker företag som startats med en innovation som 
grund för starten. I Sverige år 2006 räknades till exempel 90 procent av alla aktiebo-
lag i Sverige att tillhöra kategorin mikroföretag (SCB Departementsremiss, 2009-11-
02). Trots att mikroföretag inte tas med är den befintliga statistiken ändå intressant då 
vi antar att mikroföretag i viss mån har mycket gemensamt med små företag2. 
 
I studien ”Innovationsverksamhet i svenska företag 2004-2006” gjord av SCB (Statis-
tiska centralbyrån) år 2008 presenteras bland annat följande data om svenska företag. 
Det fanns i början av 2007 cirka 19 000 antal företag med 10 anställda eller fler i Sve-
rige. Av dessa företag bedrev 44 procent innovationsverksamhet3. Det var vanligare 
att industriföretag bedrev innovationsverksamhet än att tjänsteföretag gjorde det och 
bland samtliga, det vill säga både industri- och tjänsteföretag, att man introducerade 
både produkt- och processinnovationer. Det vanligaste är att företagen introducerade 
nya varor eller väsentligt förbättrade äldre versioner. Gällande processinnovationer 
var ny eller väsentligt förbättrad stödverksamhet den vanligaste processinnovationen 
bland samtliga storleksklasser av företagen. Det vanligaste är att företag eller koncer-
nen de ingår i själva utvecklar en produkt- eller processinnovation. 
 
De totala utgifterna för dessa företags innovationsverksamhet i Sverige år 2006 upp-
gick till cirka 117 miljarder kronor. 78 procent av dessa utgifter kommer från indu-
strin. Här kan man även se en stor skillnad vad gäller företagens storlek. Av dessa 117 
miljarder kronor stod de små företagen för 13 procent och de medelstora företagen för 
11 procent. De små företagen hade alltså cirka 15,2 miljarder kronor i innovationsut-
gifter år 2006 i Sverige. Det de spenderade mest pengar på var (i storleksordning) 
Egen Forskning och Utveckling (FoU), Förvärv av maskiner, Köp av FoU samt För-
värv av extern kunskap. 
 
För att bland annat försöka ge en bild av de bakomliggande krafterna till innovation 
har SCB tittat på företagens innovationssamarbete. Med detta menar de ”aktivt delta-
gande i FoU och andra innovationsprojekt som företaget genomför i samarbete med 
andra organisationer”. Av de företag som bedrev innovationsverksamhet ingick 39 
procent i samarbete med någon partner. Även här ses en stor skillnad vad gäller före-
tagens storlek. Av de små företagen samarbetade endast 35 procent jämfört med de 
stora företagen där 64 procent ingick i samarbeten av olika slag. De vanligaste samar-
betspartners för små företag var, i storleksordning, leverantörer, kunder och konsulter. 
                                                 
1 Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning 
eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. (Europa.eu, 2009-11-02)  
 
2 Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning 
eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. (Europa.eu 2009-11-02) 
 
3 Med innovationsverksamhet avser SCB: ”Företag som introducerat endast produktinnovationer på 
marknaden eller processinnovationer på marknaden under 2004-2006, företag som introducerat både 
produkt- och processinnovationer på marknaden under 2004-2006, företag som har avbrutit verksamhet 
med att utveckla produkt- och processinnovationer under 2004-2006, företag som i slutet av 2006 hade 
pågående verksamhet med att utveckla produkt- och processinnovationer som inte avslutats.” 
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Hindren för företagens innovationsverksamhet delas av SCB in i följande tre faktorer: 
Kostnadsfaktorer – ”brist på finansiering eller att innovationskostnaderna var för 
höga”, Kunskapsfaktorer – brist på kvalificerad personal, brist på information om 
teknik, marknaden eller svårigheter att finna samarbetspartners för innovationsverk-
samheten, samt Marknadsfaktorer – ”att marknaden domineras av redan etablerade 
företag eller att det föreligger en osäker efterfrågan på innovationer”.  De små företa-
gen angav brist på finansiering inom företaget (18 procent) som det största hindret, 
följt av brist på kvalificerad personal (16 procent) samt att marknaden domineras av 
etablerade företag (15 procent). I de små företagen lades 33 procent av innovations-
verksamheten ned under planeringsstadiet, 20 procent av innovationsverksamheten 
lades ned efter start och 32 procent av innovationsverksamheten blev försenad. De 
stora företagen lade ner hela 61 procent av innovationsverksamheten under plane-
ringsstadiet samt 45 procent efter start.  
 

2.5 Syfte 
Syftet i denna studie är utredande och avser att utifrån tre tongivande teorier inom 
innovationsforskningen explorativt beskriva och deduktivt tolka innovationsprocesser 
i Sverige 

2.6 Problemformulering 
Hur uppkommer och utvecklas idéer till innovationer i Sverige? 
 

2.7 Definitioner 
 
Innovation 
”Innovationer kan definieras som nya idéer som kommit till användning. Det är med 
andra ord inte enbart en upptäckt, en uppfinning eller liknande, utan ett system som 
förbinder idéer med marknader, produktion och nyttjande.” (Benner, 2005).  
 
Kort och koncist sammanfaller vår syn på innovationer med Tidd et al’s: en innova-
tion är en process där man gör möjligheter till nya idéer och sätter dessa i bred an-
vändning (Tidd et al, 2005). 
 
Entreprenörskap 
Vår definition av entreprenörskap illustreras väl av Figur 1 i bakgrundsavsnittet. Ent-
reprenörskap är att identifiera, upptäcka och skapa möjligheter i ett nytt eller befintligt 
företag. Gränsen för när företagandet inte längre är entreprenöriellt är när den befint-
liga verksamheten leds (och inte utvecklas), det vill säga management utövas. Dessa 
entreprenöriella företag övergår då till att kallas små företag.  
 
Svenska innovativa företag 
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Företag som har sin grund och rötter i Sverige och som bildats eller nyttjats för möj-
ligheten att exploatera en upptäck möjlighet, vilken sedan satts i bred användning. 
 
Uppfinning 
En uppfinning är en anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som funge-
rar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder. Skillnaden 
mellan innovationer och uppfinningar är att en uppfinning blir en innovation först när 
den tagits i bruk (jmf. vår definition av innovation där innovationer sätts i bred an-
vändning) (Nationalencyklopedin, 2010).  
 
Causation 
Causation processes take a particular effect as given and focus on selecting between 
means to create that effect (Sarasvathy, 2001s. 245) 
 
Effectuation 
Effectuation processes take a set of means as given and focus on selecting between 
possible effects that can be created with that set of means (Sarasvathy, 2001 s.245) 
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3. METOD 
3.1 Val av metod 
Westnes (2007) har skrivit en artikel i form av en metodologisk diskussion om hur 
man ska undersöka innovationsutveckling. För att svara på frågan hur uppkommer, 
utvecklas, växer och avslutas innovationer över tid, kan forskare använda sig av 
många olika tillvägagångssätt. Westnes diskuterar tre metoder för att besvara en dylik 
fråga; sektionsöverskridande undersökningar, panelundersökningar och processtudier.  
 
Sektionsöverskridande undersökningar ger ”ögonblicksbilder” av innovationer i 
många olika stadier av utvecklingen. Det kan här vara nödvändigt att skicka ut enkäter 
till hundratals organisationer för att säkerställa att få en bild av innovationer i alla 
olika skeden av processen. Detta omfattande material är enligt Westnes också en av 
metodens största styrkor där forskarna kan använda ett stort spann av olika statistiska 
tekniker för att analysera materialet. Nackdelarna med metoden är att ögonblicksbil-
derna från organisationerna ger lite kunskap om själva utvecklandet av innovations-
processen. Respondenterna måste också komma ihåg händelser som skedde för flera 
år sedan och kanske omtolkar händelser för att de ska passa deras egna ”teorier” om 
vad som hände vid ett visst tillfälle. Det är också svårt att göra jämförelser i materialet 
och dra kausala slutsatser ur det.  
 
Vanligt i panelundersökningar är att forskare samlar data vid tre punkter i tiden och då 
använder sig av samma tillvägagångssätt vid alla tillfällen. Respondenten ska då bara 
svara på frågor gällande tidpunkterna mellan intervjutillfällena. Forskaren får med 
denna metod bättre insikt i processen än med sektionsöverskridande undersökningar 
men måste ändå själv tolka vad som hänt mellan tidpunkterna för intervjuerna. 
 
I processtudier samlar forskare data om hur processen utvecklas över tiden. Dessa 
data kan vara i form av detaljerade beskrivningar av händelser som utgör förändringar 
och utveckling i processen. Utifrån dessa beskrivningar gör forskarna sedan en tidslin-
je av händelser som var betydelsefulla i innovationsprocessen. Varje objekt har en 
egen tidslinje och det största fokuset ligger på verkliga eller uppfattade skillnader 
mellan objekten. En processtudie försöker identifiera de omständigheter som skapade 
de olika svängningarna i varje fall. Viktigt här är att forskaren ser längre än varje en-
skilt forskningsfall och försöker hitta en gemensam berättelse som kan ge en gemen-
sam förklaring för flera olika fall. För att göra detta krävs det att forskaren matchar 
specifika fall till ett generellt mönster. Analysmetoder som kan identifiera eller testa 
fallen för gemensamma mönster är viktiga verktyg i processtudier. Dessa berättelser 
(från fallen) ger processen en helhetsbild och ”det stora hela” kan skådas vilket ger 
enskilda händelser och orsaker sin betydelse. Med hjälp av processtudier kan en fors-
kare hitta överraskande moment och avvikelser från förväntade mönster. Då den in-
samlade datan ofta kan vara väldigt stor är det viktigt att forskaren har en metod, ett 
tillvägagångssätt, för att kunna sortera materialet.  
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Utifrån Westnes resonemang om metoder för vår typ av problemställning kändes pro-
cesstudier och studiens datainsamlingsmetod, intervjuer, som ett naturligt val. Med 
processtudier kunde vi på ett enkelt sätt skaffa oss en helhetsbild av de studerade 
innovationsprocesserna och på så sätt besvara studiens problemformulering. Ytterliga-
re en anledning till detta val av metod är att deltagarna och respondenterna ofta inte 
reflekterat över hur det faktiskt gick till när de kom på och utvecklade sin idé. Man 
kan därigenom få en uppfattning om när respondenten är osäker på vissa detaljer 
kring en fråga eller en del av processen. Det finns inte heller mycket dokumentation 
att tillgå kring processen varför intervjuer kändes som ett självklart val. Optimalt hade 
förstås varit att studera processen genom observationer men då dessa processer kan ta 
flera år och många av faktorerna som spelar in i processen är oförutsägbara har detta 
inte varit ett alternativ.  
 
För att kunna hantera det insamlade materialet och analysera det på ett tillgodoräkne-
ligt sätt har vi, efter en litteraturöversikt, valt ut tre teorier om innovationer och dess 
uppkomst vilka är tänkta att fungera som studiens verktyg. Dessa teorier är Minnesota 
Innovation Research Programs studier om innovationsprocessen, som genom sin 
strukturerade överblick ger en bra utgångspunkt för studien, Shane & Venkataramans 
(2000) teori om idéers uppkomst samt Sarasvathys (2001) teori om causation och ef-
fectuation. De sistnämnda är tänkta ska ge en kompletterande bild och en närmare 
insikt i hur idéer uppkommer och på vilket sätt man arbetar med att förverkliga dem.  

3.2 Val av respondenter 
Efter att studiens syfte och problemformulering var klar började vi med att leta efter 
potentiella objekt som skulle passa in i studien. Kraven för dessa var att de måste ba-
seras på en innovation enligt definitionen att en innovation är en process där man gör 
möjligheter till nya idéer och sätter dessa i bred användning. För att kunna svara på 
studiens problemformulering behövde vi hitta objekt som redan tagit idén längre än 
idéstadiet . Vi började därför, utan framgång, söka på diverse sökkord i sökmotorn 
Google och kom sedan på att företag som deltagit i Venture Cup4 respektive Draknäs-
tet5 alla har kommit en bit på vägen i sin innovationsprocess. Viktigt att nämna är att 
vi anser att samtliga företag i Draknästet och Venture Cup har utvecklat innovationer 
av olika slag. Vi gjorde därefter en genomgång av de så kallade Alumnibolagen (före-
tag som tidigare deltagit i Venture Cup) på Venture Cups hemsida 
                                                 
4  ”Venture Cup syftar till att stimulera bildandet av nya, innovativa företag med tillväxtpotential samt 
att öka kunskapen om och intresset för entreprenörskap i Sverige, framför allt bland studenter och fors-
kare. Detta gör vi med en affärsplanstävling som bas. Varje år deltar cirka 1 000 nya affärsidéer och vi 
delar ut cirka 2 miljoner kronor i prispengar.” (Venture Cup, 2009) 
 
5 Draknästet är ett TV-program som produceras av Silverback AB och Sveriges Television AB. ”I 
Draknästet pitchar hungriga entreprenörer sina idéer inför drakarna och berättar hur mycket pengar de 
behöver för att förverkliga sina drömmar. Drakarna kan investera hur mycket de vill eller ingenting 
alls. Drakarna är beredda att satsa mellan 200 000 och 2.5 miljoner kronor, egna pengar, vilket gör att 
de enbart investerar i projekt de verkligen tror på.” (Draknästet, 2009)  
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(http://ost.venturecup.se/sw8152.asp) samt en genomgång av deltagarna i Draknästet 
(www.draknastet.se). Vi kontaktade totalt 13 företag och fick svar av fem stycken 
som ville delta i studien. Ett av dessa avböjde sedan att delta på grund av tidsbrist6. 
 
Tre av de studerade företagen är högteknologiska företag och ett är tekniskt tillver-
kande. Att alla företagen är i teknikbranschen innebär att inga generaliseringar kan 
dras på hela populationen svenska-, innovativa företag, eftersom innovationer kan te 
sig annorlunda i olika branscher. Men internt i studien torde samtliga företag vara 
jämförbara med varandra då alla är tekniska, två av fyra är mjukvarutillverkare, tre av 
fyra är forskarstyrda, två av fyra har deltagit i Venture Cup och två har deltagit i 
Draknästet.   
 
Bakom urvalet låg ingen tanke på att endast undersöka teknologiska företag utan vi 
kontaktade ett antal företag (se bilaga 1) och stämde träff med de som tackade ja till 
deltagande i studien. Vi började med att skicka e-post till grundarna eller högt uppsat-
ta personer i företagen och informerade om vår studie och dess syfte samt frågade om 
de var intresserade av att delta i studien. Vissa av företagen kontaktades även via tele-
fon. Samtliga av deltagarna har själva fått möjligheten att vara anonyma i studien. I 
det fall där representanten och deltagaren valde att vara anonym var det på grund av 
att informanten uppgav sig kunna ge mer information som anonym. Vi har dock ingen 
anledning att tro att övriga icke-anonyma respondenter utelämnat information på 
grund av att de inte är anonyma. De som deltog i studien var följande: Dirac Rese-
arch7, Ljushuvudet8, Anonym och Raysearch9.  
 

3.3 Materialinsamling 
Studiens empiri bygger på fyra intervjuer som utfördes inom loppet av en vecka. I 
dessa användes semistrukturerade frågor för att kunna möjliggöra både fritt berättande 
kring valda ämnen och raka svar på konkreta frågor. Det förstnämnda är viktigt då 
många frågor låg innovatörerna varmt om hjärtat vilket resulterade i mycket informa-
tion som inte kommit fram med hjälp av strukturerade frågor. Å andra sidan måste 
informanterna styras i vissa lägen då det är lätt att sväva iväg från ämnet.  
 
Underlaget för samtalen, frågorna, baserade vi på studiens teorier, MIRP-modellen, 
Idéers uppkomst, samt Causation och Effectuation, vi hämtade också inspiration och 
frågor från studiens bakgrund. Se bilaga 2 för studiens intervjuunderlag. Innan  möte-
na med representanterna läste vi på den information vi kunde hitta om företagen så att 
vi innan intervjuerna hade en föraning om vad som skulle kunna tänkas vara intres-
sant att fördjupa sig i. Vi sökte då mest på de respektive företagens hemsidor. Vi träf-
fade representanterna för objekten i följande ordning; Dirac Research, Ljushuvudet, 

                                                 
6 Se bilaga 1 
7 Dirac Research – www.dirac.se 
8 Ljushuvudet – www.ljushuvudet.com  
9 Raysearch – www.raysearchlabs.com 
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Anonym och Raysearch. MIRP-modellen bidrog med en struktur och processtänk i 
den mening att vi försökte använda de olika faserna för att styra intervjuerna till att bli 
en kronologisk berättelse av innovationsprocessen, från idé till innovation. Här till-
lämpades även frågor konstruerade utifrån teorierna om idéers uppkomst och causa-
tion och effectuation för att lättare kunna belysa idéstadiet och tillvägagångssättet i 
innovationsprocessen.  

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna 
Intervjun med grundaren och representanten för Dirac Research, Nilo Casimiro Erics-
son, tog cirka 1 timme och utfördes i ett mötesrum på Dirac Researchs kontor i Upp-
sala. Hela samtalet spelades, med informantens godkännande, in på en portabel in-
spelningsstudio för att slippa de begränsningar anteckningar för med sig. De frågor 
som ställdes under  mötet var grundade på intervjuunderlaget. Kompletterande frågor 
ställdes dock om något som ansågs vara av särskilt intresse uppkom under samtalet.  
Inspelningarna från  mötet transkriberades sedan och användes sedan som underlag 
för resultatdelen. I de övriga intervjuerna har vi gått tillväga på samma sätt.  
 
Mötet med Johann Wallnöfer, grundaren för Ljushuvudet, tog plats i respondentens 
hem i Stockholm och tog cirka tre timmar att utföra. Intervjuförfarandet såg likadant 
ut som hos Dirac. Grundaren var väldigt informativ och öppen vid samtalet och gav 
oss många detaljrika beskrivningar av processen.  
 
Intervjun med respondenten för det anonyma bolaget träffade vi på ett café i centrala 
Stockholm och den tog cirka 1,5 timme att genomföra. Detta möte utfördes på samma 
tillvägagångssätt som de två ovanstående. Cafét vi träffades på var litet och relativt 
tomt och grundaren kunde prata ostört. Denna respondent valde att vara anonym då 
han kände att mer information på så sätt kunde ges. Liksom grundaren för Ljushuvu-
det var denna informant väldigt öppen med detaljer och information om processen och 
företaget.  
 
Den sista intervjun som genomfördes var med Anders Murman, ledningsgruppsleda-
mot och utvecklingschef på Raysearch. Denna utfördes på Raysearchs kontor i centra-
la Stockholm och tog cirka 1,5 timme. Även detta möte utfördes på samma sätt som 
de övriga. Även här gavs mycket information och detaljer om företaget och processen.  
 
Samtliga informanter har fått ta del av det sammanställda resultatet och analyserna för 
att säkerställa att vi inte feltolkat eller missuppfattat något i materialet. De ändringar 
som uppkommit har inte på något sätt påverkat resultat eller analys.  
 
Analysarbetet 
Arbetet med transkriptionerna gick till så att författarna lyssnade av varje intervju och 
ordagrant skrev av samtalen. Med dessa rena transkriptioner som grund läste båda 
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författarna, oberoende av varandra, igenom transkriptionerna och markerade de delar 
av dem som ansågs intressanta för studiens syfte. Efter att materialet bearbetats skrevs 
en sammanfattande text ihop, för respektive objekt, baserad på de av författarna ut-
valda delarna för vad som ansågs vara relevant för studien. Denna text har sedan om-
bearbetats i samband med analysen.  
 
Patel och Davidsson (2003) menar att det ofta kan vara praktiskt att göra löpande ana-
lyser och skriva ned många av de tankar som uppkommer när man arbetar med ett 
kvalitativt material. Vid arbetet med transkriptionerna och skrivandet av resultatdelen 
uppkom många tankar som vi skrev ned och sedan använde oss av som en slags första 
tolkning av materialet. Efter bearbetningen gjorde vi en tolkning av materialet där vi, 
mot en bakgrund av de 12 stegen i MIRP-modellen, försökte se vilka av de 12 stegen 
vi kunde observera i respektive av de fyra fallen. Vi tolkade också materialet utifrån 
teorierna om idéns uppkomst och causation och effectuation för att få en bredare för-
ståelse av processen. Med dessa tolkningar som grund gjordes sedan en analys där vi 
försökt sammanställa tolkningarna av de 12 stegen i varje fall för att kunna se vilka 
generella mönster som kunnat skådas. Denna ”sammanfattning” har även gjorts på de 
två andra teorierna.  

 
3.5 Reliabilitet och validitet – reliabilitet i hela studien 
Genom att förhålla sig till studiens empiri utifrån tre olika tongivande teorier inom 
innovationsforskningen ges en bred och integrerad bild av innovationsprocesser. Ge-
nom att integrera de tre teorierna i en gemensam beskrivning av innovationsprocesser 
blir den enskilda teorin möjligen ännu mer intressant än vad teorierna är var och en 
för sig.   
 
En viktig skillnad i denna studies förhållande till MIRP-modellen mot MIRP-
studiernas egna förhållningssätt är att modellen ursprungligen är baserad på longitudi-
nella studier från 14 undersöknings-team, medan vår studie är en tvärsnittsstudie. Vår 
studie är en tvärsnittsstudie i den bemärkelsen att vår datainsamling skett vid ett visst 
tillfälle då information om en - under flera år pågående- process, inhämtas. Detta kan 
självklart inte ge samma bild av processen som en longitudinell studie då mycket av 
informationen säkerligen har blivit förvrängd av den tid som gått. Aktörerna kan i 
efterhand ha omtolkat vissa situationer eller förvrängt information för att framställa 
sig själva, eller andra, i bättre dager. Aktörerna har självklart en subjektiv tolkning av 
händelserna och händelseförloppet vilket en forskare, i en longitudinell studie, inte 
har i lika hög grad vid observationer.  
 
Anledningen till att en tvärsnittsapproach som denna har valts är naturligtvis av prak-
tisk natur då studien är en kandidatuppsats och inte alls av samma tids- och 
mankraftsomfattning som MIRP-studierna. I den meningen skulle denna studie kunna 
erhålla högre validitet om den genomfördes som en longitudinell studie. Det har dock 
inte varit möjligt och det betyder inte att användandet av en longitudinell studies re-
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sultat inte kan utgöra en valid del i en tvärsnittsstudie. MIRP-modellen torde vara 
applicerbar på denna studie i den omfattningen och den funktionella roll den ges i 
denna studie. Den utgör ett utmärkt redskap att beskriva innovationsprocesser med på 
grund av dess tydliga struktur och dess empiriskt grundade processobservationer.  
 
Ytterligare en aspekt på hur MIRP-modellen används olika är att antalet innovations-
processer som studerats i originalstudierna överstiger denna studies fyra innovations-
processer. Men återigen innebär inte detta att modellen inte är lämpad till att beskriva 
denna studies innovationsprocesser. Modellen erbjuder en mycket bra strukturerad 
syn över ett så kaotiskt fenomen som innovation vilket gör det lätt att placera in de två 
övriga innovationsteorierna i en samlad, utvidgad bild av innovationsprocesser.    
 
Kan man hitta en gemensam beskrivning för all innovationer i Sverige? I så fall hand-
lar det antagligen om att välja mellan mycket generella (och ointressanta) drag eller 
att acceptera att varje enskild innovationsprocess skiljer sig något mot den övergri-
pande beskrivningen av innovationsprocesser i Sverige. Antalet innovationsprocesser 
i denna studie är allt för lågt för att några generaliseringar ska kunna göras. Vi tror 
dock ändå att denna studies resultat kan ge en indikation på hur teknologiska innova-
tionsprocesser i Sverige kan se ut och ge en bra bakgrund till framtida, mer omfattan-
de, studier.  
 
Vi anser att de, i denna studie, tre valda teorierna bäst fångar verkligheten då de an-
vänds tillsammans. I alla fyra studerade innovationsprocesser har de tre olika model-
lerna kompletterat varandra och tillsammans gett en fylligare och mer detaljrik be-
skrivning av innovationsprocessen i fråga. Även om detta har inneburit att modellerna 
inte till 100 % stämt överens med vår empiri.  
 
Kanske kan man i framtiden integrera dessa tre modeller i en gemensam modell av 
mer generell karaktär. Men i detta skede och i denna studie anser vi att den mer detal-
jerade bilden av innovationsprocessen – i form av de tre modellerna var och en för sig 
– ger en bättre beskrivningen av innovationsprocessen. Dessutom lämnar det större 
utrymme för att i framtiden hitta mer generella drag. 
 

3.6 Källkritik 
 
Intervjuobjekten 
Alla fyra studerade företag var framgångsrika i Venture Cup respektive Draknästet 
vilket innebär att det efter bedömningar ansetts tillväxtpotentiella och i vissa fall mot-
tagit finansiellt stöd. Detta innebär att de möjligen kan skilja sig mot andra svenska 
innovativa företag. Detta väcker naturligtvis frågan om hur representativa dessa före-
tag är för målgruppen svenska innovativa företag. Enligt vår definition av innovativa 
svenska företag är det företag som har sin grund och rötter i Sverige och som bildats 
eller nyttjats för möjligheten att exploatera en upptäck möjlighet vilken sedan satts i 
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bred användning. Med denna definition kan objekten anses vara representativa för den 
kategorin. Hur som helst kommer ett urval på fyra företag inte kunna ligga till grund 
för några generaliseringar på hela populationen.  
 
Fördelarna med företag från Venture Cup och Draknästet är att dessa måste ha kom-
mit en bra bit in i innovationsprocessen (eftersom krav ställs på både innovativitet och 
avkastningsmöjligheter i både Venture Cup och Draknästet) vilket är en förutsättning 
för att kunna göra en tvärsnitts studie över hela innovationsprocessen. Dessutom är 
det svårt att hitta innovationsprocesser i de tidigaste stadierna eftersom innovatö-
ren/entreprenören/uppfinnaren vanligen är mycket förtegen om sin idé. I den mening-
en har urvalet varit av bekvämlighetsart. Dessutom har vi genom upplysningar på de 
två respektive hemsidorna samt länkar på dessa kunnat skaffa oss ytterligare informa-
tion om huruvida företagen verkar besitta de nödvändiga kriterierna för vår studie; 
innovativt-, svenskt företag som kan beskrivas kommit långt i innovationsprocessen 
(åtminstone till marknadsintroduktionen av sin innovation).       
 
Teorier 
För att undersöka innovationsprocesser på det sätt som är tänkt i denna studie behövs 
teorier som täcker processen från start till slut. Vid en översikt av många olika teorier 
om innovationsprocesser stärktes vår tro att innovationer inte kan uppkomma genom 
linjära processer utan är mer komplexa och (som fenomen) svårfångade än så. Vi be-
stämde oss därför för att låta MIRP’s teori om innovationsprocesser bli en av de tre 
tongivande teorierna i studien. Valet av MIRP var ganska enkelt då det är en av få 
teorier som representerar ett icke-linjärt, mer dynamiskt synsätt på innovationer. Våra 
tidigare erfarenheter av teorin och den tydliga indelningen av innovationers faser var 
ytterligare anledningar till valet av just denna. En annan fördel med teorin är att den är 
applicerbar på många olika typer av innovationer vilket bland annat Hildrum (2008) 
visar på i sin studie av spridda innovationer. Dessutom bygger den MIRP-teorin vi 
använder på 30-årig forskning av många olika typer av innovationer vilket gör teorin 
ännu mer intressant att förhålla vår studie till. Detta innebär naturligtvis att delar av 
forskningen skulle kunna vara föråldrad men med tanke på att boken The Innovation 
Journey utgavs 2008 och därmed inte torde vara allt för föråldrad ser vi att fördelarna 
överväger nackdelarna med detta teorival.   
 
Även om MIRP’s teori täcker stegen i innovationsprocessen i stort ansåg vi att det 
kunde vara intressant att undersöka hur idéer uppkommer och på vilket sätt man arbe-
tar för att förverkliga idéerna. Teorin om idéers uppkomst kändes därför som ett 
självklart val och vi valde den för dess ingående beskrivningar om hur och varför vis-
sa människor kommer på och exploaterar upptäckta möjligheter medan andra inte gör 
det. Denna teori anser vi ”täcka” stegen innan en entreprenör eller dylik har en idé och 
på ett bra sätt förklara varför denna entreprenör upptäckte möjligheten. Den komplet-
terar de 12 stegen i MIRP och förklarar mer ingående hur det går till innan entrepre-
nören börjar klättra på ”MIRP-stegen”. Vi är medvetna om att inte alla idéer upp-
kommer på det sätt Shane & Venkataraman menar, det finns säkert många andra sätt 
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på vilket detta steg i processen kan gå till. Trots detta anser vi att teorin om idéers 
uppkomst på ett beskrivande och förklarande sätt är representativ för det första skedet 
i innovationsprocessen.  
 
Även om MIRP förklarar innovationsprocessen i stort på ett övergripande sätt och 
teorin om idéers uppkomst närmare förklarar de första stegen i processen säger ingen 
av dem något om hur entreprenörerna går tillväga och arbetar för att förverkliga sina 
idéer. Därför valdes teorin om causation och effectuation. Denna teori reflekterar över 
entreprenörernas val och tankesätt och ger en indikation på hur arbetet med förverkli-
gandet kan ha sett ut. Givetvis är ingen innovationsprocess enbart av karaktären cau-
sation eller effectuation utan det är alltid en blandning, men teorin kan ändå användas 
till att ge en hänvisning om en process är mer causation- eller effectuationprocess.  
 
Framförallt teorin om idéers uppkomst och teorin om causation och effectuation för-
söker båda kartlägga och strukturera mänskligt beteende. När människor är inblanda-
de går det aldrig att säga något med hög säkerhet. Det kan finnas många orsaker som 
påverkar människor i sin handling och beslutsfattande. Författarna till dessa artiklar är 
alla bosatta och verksamma i USA. Vi tror dock inte att den amerikanska kulturen i 
detta avseende skiljer sig så pass mycket från den svenska att teorierna inte kan anses 
vara tillämpbara.   
 
Definitioner 
Definitionerna i denna studie är kritiska för förståelsen och mätbarheten av fenome-
net, vi tänker då främst på definitionen av innovation. Som tidigare antytts anser vi att 
innovationer tillkommer genom processer där idéerna omvandlas till produk-
ter/metoder vilka sätts i bred användning, det vill säga etableras på marknaden. I dag-
ligt tal kan det vara lätt att förväxla innovationer med uppfinningar men med de för-
tydligande meningarna ”ett system som förbinder idéer med marknader, produktion 
och nyttjande” samt ”sätter dessa i bred användning” och även den egna definitionen 
av uppfinning hoppas vi att vår definition av innovation talar sitt tydliga språk.  
 
Där innovationsprocessen kan sägas vara avslutad anser vi att samtliga av de studera-
de objekten faller in under vår definition av innovation. Det kan ifrågasättas om ex-
empelvis Ljushuvudet i dagsläget är en uppfinning eller en innovation, vi anser dock 
att det mer är en innovation än en uppfinning då grundaren har ett system som förbin-
der idén med marknaden, produktion och nyttjande. Det samma kan sägas om Ano-
nym.   
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4. TEORI 
I detta avsnitt börjar vi med att presentera den tidigare forskning som gjorts på om-
rådet. En studie på svenska innovativa företag samt en norsk studie som utgått från 
MIRP-modellen, en av modellerna vi använt oss utav i studien. Teoriavsnittet utgörs 
av Shane & Venkataramans teori om idéers uppkomst, Sarasvathys teori om causa-
tion och effectuation samt Minnesota Innovation Research Program’s teori om 
innovationsprocessen. 
 
Teorierna om idéers uppkomst och causation och effectuation har vi valt då vi anser 
att dessa på ett bra sätt förklarar och belyser hur idéer uppkommer och hur man ar-
betar med att förverkliga dem. MIRPs teori om innovationsprocessen ger en bra 
överblick över hur processen kan se ut. 
 

4.1 Tidigare forskning 
 
4.1.1 Delar av innovationsprocessen i svenska företag 
Magnus Klofsten har i sin artikel ”Från idé till marknad” (Benner, 2005) gjort fallstu-
dier på fem företag i kunskapsintensiva industrier med avsikten att beskriva och ana-
lysera den tidiga idéutvecklingsprocessen samt öka förståelsen för de faktorer som är 
betydelsefulla i denna process. 
  
Slutsatserna i studien är följande: 
 

• Den tidiga idéutvecklingsprocessen är i många hänseenden teknikdriven, efter-
som grundarnas tekniska kunnande är avgörande för skapandet av nya idéer. 

• Att få en idé kan tyckas vara en slumpartad process, och att påbörja utveck-
lingsarbetet kan ske snabbt, men bakom dessa två processer ligger år av forsk-
ning och annat mentalt arbete som har gjort upptäckten möjlig. 

• Till en början kan det finnas flera konkurrerande idéer. Valet av just den idé 
man väljer att investera i behöver inte vara speciellt väl genomtänkt, utan beror 
på hur marknadssituationen uppfattas och på påverkan från vänner och nära 
kollegor. Vanligtvis är en av grundarna bärare av idén och har ett stöttande 
team runt sig. 

• Som en följd av grundarnas tekniska fokus är man utan undantag dåligt förbe-
redd på och underskattar de mjuka delarna av idéutvecklingsprocessen 

• Idéutvecklingsprocessen kommer egentligen inte igång på riktigt förrän grun-
darna blir mer mottagliga för omvärlden och engagerar externa parter i proces-
sen. Centrala aktörer är givetvis potentiella kunder som blir engagerade i ut-
vecklingsarbetet. 

• Det är också uppenbart att den rådande ekonomiska situationen har stor påver-
kan på idéutvecklingsprocessen, inte endast genom att grundarna blivit upp-
sagda från sina arbeten, utan också för att komma i kontakt med relevanta part-
ners för utvecklingsarbetet. Ett dåligt ekonomisk klimat betyder inte bara att 
kunderna, utan också att andra viktiga aktörer, är ovilliga att spendera pengar, 
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vilket kan översättas i en överdrivet sparsam attityd gentemot nya, oerfarna fö-
retag.  

(Klofsten, i Benner, 2005 s. 112) 
 
Implikationer av studien är bland annat ett försök att illustrera idéutvecklingsproces-
sen för ett nytt företag. Tanken är då att utvecklingen av nya företag kan delas in i två 
faser. För-kommersialiseringsfasen och kommersialiseringsfasen. I den första fasen 
ska man uppnå en ”sjösättningsplattform” vilket innebär att det finns en idé som lig-
ger till grund för starten av ett nytt företag och att ”det finns en extern aktör som är 
villig att investera resurser i den framtida utvecklingen av idén” (Klofsten, i Benner, 
2005 s. 114). Om detta går igenom så är idén i andra fasen, kommersialiseringsfasen 
där det är viktigt att uppnå en affärsplattform. I denna fas är företaget mer stabilt och 
står på egna ben. Denna process är inte linjär utan det kommer hela tiden att uppstå 
nya affärsmöjligheter och sidospår att följa vilket gör att grundidén kanske transfor-
meras till att bli något annat än det man började med.  Följande illustration visar 
Klofstens idéutvecklingsprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landström (2005, s. 108) refererar till Samuelssons studie ”Creating new ventures.A 
longitudinal investigation of the nascent venturing process”, 2004 i vilken Samuels-
son gör en distinktion mellan innovativa etableringsprocesser och reproducerande 
etableringsprocesser. Innovativa etableringsprocesser liknar han vid ett schumpeteri-
anskt synsätt på entreprenörskap, det vill säga en kreativ förändring av efterfrågan 
och/eller utbudet där processen präglas av en hög grad av osäkerhet. Reproducerande 
etableringsprocesser präglas snarare av risk än av osäkerhet och handlar om att opti-
mera utbudet och/eller efterfrågan, det vill säga, förändringar inom redan befintliga 
produkter och marknader.  Samuelsson ger följande råd till blivande entreprenörer i 
den innovativa etableringsprocessen:  
 

1. Formell utbildning och etableringserfarenhet är viktig för framgång 
2. Utveckla tidigt en prototyp och/eller ett servicekoncept och prova den mot 

marknaden 

För-kommersialiseringsfasen 
(att uppnå ”sjösättningsplattformen”) 

Kommersialiseringsfasen 
(att uppnå ”affärsplattformen”) 

Affärs-
möjlighet 

Idé för nytt 
företag 

Utvecklad 
idé 

Affärsidé 

?
? 

? ? 

Figur 4 Idéutvecklingsprocessen för ett nytt företag (Klofsten i Benner, 2005 s. 114)
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3. Utveckla/utnyttja det sociala nätverket efter det att prototyp och/eller service-
konceptet är utvecklat 

4. Tillämpa en fokuserad strategi 

(Källa: Delar av figuren Råd till entreprenörer i den innovativa respektive reproducerande 
etableringsprocesser i Landström, 2005 s. 108) 
 
4.1.2 Tidigare forskning som använt sig av MIRP-modellen 
Hildrum (2008) har studerat spridd innovation vilket förstås som ”lyckad implemente-
ring av en ny eller förbättrad produkt eller process genom en geografiskt spridd multi-
företags innovationsgrupp” (Hildrum, 2008 s. 2). Upplägget är en djup longitudinell 
fallstudie där han ställer empirin mot MIRP modellen. Frågorna som detta ”paper” 
behandlar är om spridda innovationers process skiljer sig mot andra innovationspro-
cesser, om det finns berättigande att betrakta tidigare innovationsprocessteorier av 
begränsad användning vid studier av spridda innovationsprocesser samt hur framtida 
forskning på detta fält bör se ut för att kunskapen ska kunna öka om spridda innova-
tionsprocesser.  
 
Slutsatserna Hildrum gör är att fallstudien anmärkningsvärt stämmer överens med 
MIRP modellens process karaktäristika. Initieringsperioden stämde väl överens med 
MIRP där det tog många år för allt att falla på plats och idén att uppstå. Mycket an-
strängning lades ner på att hitta och skaffa resurser men det var dock inga externa 
eller interna chocker som skapade kraftansträngningar för att sätta igång arbetet. 
  
I utvecklingsperioden var det stor omsättning på personalen och ursprungsidén ut-
vecklades till många olika idéer och initiativ. Projektgruppen fick även, i enlighet med 
MIRP, uppleva ett antal bakslag och motgångar samt så ändrades intressenternas för-
väntningar på innovationens prestation vilket förorsakade diskussioner och maktbråk. 
Det som var den största skillnaden mot Hildrums fallstudie jämte MIRP var att intres-
senterna inte direkt lade sig i diskussioner för att lösa problem eller teknologiska bak-
slag. Projektorganisationen var relativt autonom och avskild från organisationella 
kontrollstrukturer. Detta förklarar dock Hildrum genom att projektauktoritet var 
spridd i fem organisationer i tre olika länder och ingen av dessa hade full kontroll 
över projektets utvecklingsstrategi. 
 
Enligt Hildrum så sammanfaller studien väl med MIRP modellen och också med fler-
talet tidigare studier av innovationsprocesser. Vilka dessa är nämner han dock inte. 
Analysen visar på att spridda innovationsprocesser skiljer sig från vanliga genom att 
de har en högre grad av avskildhet och autonomi från den organisatoriska miljön. Det-
ta resultat ska dock tolkas med en nypa salt då denna fallstudie inte kan anses vara 
representativ för ett generaliserat uttalande om spridda innovationsprocesser.  
 
Då Hildrum inte fann något bevis för att spridda innovationsprocesser skiljer sig från 
andra innovationsprocesser och att det inte finns några belägg för att anse att tidigare 
innovationsprocessteorier har begränsad användning på spridda innovationsprocesser 
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anser vi att ovanstående resultat visar på MIRP modellens applicerbarhet på många 
typer av innovationer.  
 

4.2 Teori  
 

4.2.1 Idéers uppkomst 
Shane & Venkataraman (2000) har i sin artikel ”The promise of entrepreneurship as a 
field of research” målet att skapa en begreppsmässig referensram för entreprenörs-
kapsområdet.  Entreprenörskap omfattar enligt ovanstående författare två fenomen; 
förekomsten av lukrativa möjligheter samt förekomsten av entreprenöriella individer. 
Man måste således titta på källorna till möjligheter, upptäcktsprocesserna, utvärde-
ring, exploatering av möjligheter och även individerna vilka upptäcker, utvärderar och 
exploaterar möjligheterna. Frågorna som finns att besvara är tre till antalet.  
 

1. Varför, när och hur möjligheter till att skapa produkter och tjänster skapas 
2. Varför, när och hur vissa människor och inte andra upptäcker och skapar dessa 

möjligheter 
3. Varför, när och hur olika ageranden används för att exploatera entreprenöriella 

möjligheter 

”Entreprenöriella möjligheter är när nya produkter, tjänster, råmaterial och organisa-
tionsmetoder kan introduceras och säljas till ett högre pris än deras produktionskost-
nad.” (Sarasvathy, 2000 s. 220) Dessa möjligheter är inte uppenbara för alla männi-
skor vid alla tidpunkter. En individ kan endast ta vara på en möjlighet om han/hon ser 
att denna möjlighet existerar och ser att den har ett värde.  Då möjligheternas framtid 
är osäker kan inte de entreprenöriella besluten fattas genom optimala processer, det 
finns inga uträkningar eller dylikt som kan hjälpa entreprenören att fatta sina beslut.  
Det finns tre olika kategorier av möjligheter: 
 

1. Skapandet av ny information, som till exempel vid nya teknologiska uppfin-
ningar 

2. Exploatering av marknads ineffeciencies som resulterar från informations-
asymmetri, som till exempel då tid och geografiska avstånd spelar in 

3. Reaktionerna på förändringar i de relativa kostnaderna och fördelarna av alter-
nativa användningsområden för resurser, som till exempel vid politiska eller 
demografiska förändringar 

Varaktigheten av entreprenörernas möjligheter beror bland annat på följande faktorer. 
Monopolrättigheter, när entreprenören till exempel har möjligheter att ta patent på 
produkten/tjänsten eller innehar exklusiva kontrakt. Spridningstakten av information, 
om denna är låg hinner entreprenören få fördelar genom learning curve. Man räknar 
även med andras obenägenhet att imitera, ersätta eller anskaffa sällsynta resurser som 
behövs för att minska det värde som entreprenören tillhandahåller konsumenterna.  
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Så varför upptäcker vissa människor och inte andra vissa entreprenöriella möjlighe-
ter? Shane och Venkataraman ger förslag på två breda kategorier av faktorer som på-
verkar sannolikheten att vissa människor kommer att upptäcka vissa möjligheter. Des-
sa är 1. innehav av information som är nödvändig för att identifiera en möjlighet och 
2. de kognitiva egenskaperna som är nödvändiga för att kunna värdera den. Alla män-
niskor innehar olika information, människor specialiserar sig på information då speci-
aliserad information oftast är mer användbar än generell information. För att en möj-
lighet ska kunna kännas igen av en entreprenör måste denna inneha information som 
är kompatibel med den nya informationen. Det tidigare innehavet av information skul-
le kunna vara kunskap om kundbehov eller kunskap om specifika aspekter av produk-
tionsfunktionen.  
 
Då den entreprenöriella upptäcktsprocessen av möjligheter inte går att optimera, det 
vill säga inte går att på förhand räkna ut, måste människorna som hittar möjligheterna 
kunna identifiera nya mål-medel relationer (means-ends relationships). Entreprenö-
rerna måste med andra ord kunna se kommersiella möjligheter. Denna förmåga varie-
rar hos människor. Forskare har visat på hur de kognitiva egenskaperna en person har 
spelar in. Till exempel har de visat att framgångsrika entreprenörer ser möjligheter i 
situationer där andra människor ser risker och att entreprenörer med större sannolikhet 
än andra människor upptäcker möjligheter för att de inte tänker så mycket på ”vad 
som kunde ha varit”. 
  
Även om en individ har upptäckt en möjlighet måste denne även ta beslutet att ex-
ploatera den. Så varför, när och hur exploaterar vissa människor möjligheter som de 
upptäcker men inte andra? Ett svar på detta är själva karakteristikan av möjligheten. 
Entreprenören måste tro att det förväntade värdet av den entreprenöriella vinsten och 
exploaterandet av möjligheten är tillräckligt stor för att kompensera för alternativ-
kostnaden för andra möjligheter, även kostnaden för fritid. Det är även vanligare att 
en entreprenör genomför en upptäckt möjlighet när de har stor tillgång till finansiellt 
kapital. Det är också vanligare att möjligheter exploateras då människor har tidigare 
erfarenhet från till exempel tidigare arbeten eller andra entreprenöriella erfarenheter. 
Detta beror på att erfarenheterna minskar kostnaderna för att exploatera möjligheten i 
fråga.  
 
Beslutet om att exploatera eller inte är även påverkad av individuella skillnader i upp-
fattningsförmåga. Individers villighet att uppskatta en situation gällande till exempel 
kostnader i tid, arbetsinsats och pengar varierar, varför vissa individer tar på sig denna 
risk i en situation medan en annan kanske inte gör det och så vidare. Beslutet att gå 
vidare eller inte påverkas även av individen i frågas optimism. Människor som explo-
aterar möjligheter är, i genomsnitt, överoptimistiska om värdet på de möjligheter de 
upptäcker. De har också en större grad av tolerans för oklarhet (ambiguity). 
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Det finns två institutionella sätt att exploatera dessa möjligheter. Det ena är skapandet 
av nya företag och det andra är att sälja den upptäckta möjligheten på marknaden, till 
existerande företag. Människor som upptäcker möjligheter inom organisationer kan 
exploatera dem på organisationens kostnad, eller skapa en ny organisation utifrån 
idén.  Entreprenörskap är troligast när individer inte har nån motivation att driva idén 
i ett stort företag, det vill säga, när det inte finns några skal- eller ”learning curve” 
fördelar och när det är låga inträdesbarriärer till en bransch. Entreprenörskap tar sig 
form av nya start-ups när idén inte kan skyddas av immateriella rättigheter, vilket för-
hindrar försäljning av den, samt när möjligheterna är mer osäkra.   
 

4.2.2 Causation och Effectuation  
Innovationer är starkt förknippade med osäkerhet då innovationer ofta innefattar något 
nytt och det inte finns någon kunskap om det nya, varför aktören är ute på osäker 
mark. Ett sätt att minska osäkerheten för aktörerna i processen är att hela tiden lära sig 
utav den (Kline & Rosenberg, 1986). Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan osä-
kerhet och risk där det som skiljer de båda begreppen åt är hur mycket information 
som finns tillgänglig. Risker är kalkylerbara där kalkylerna bygger på en hanterbar 
mängd information. Vid osäkerhet finns det antingen för lite information eller för 
mycket, ofta är informationsmängden större än vad som är hanterbart varför beslut 
blir osäkra (Benner, 2005). 
  
Sarasvathy (2001) redogör för två sätt på vilka man kan hantera risk och osäkerhet. 
Frågor som ställs är exempelvis: Hur kan vi sätta priset när företaget inte existerar? 
Hur kan vi sätta priset när marknaden inte existerar? Hur kan vi anställa någon till ett 
icke-existerande företag? Hur kan vi värdera ett företag som existerar på en ny mark-
nad? 
 
Det entreprenören vanligtvis vet när denne börjar med exploaterandet av en idé är 
oftast väldigt generellt. Som till exempel att tjäna mycket pengar eller helt enkelt att 
han/hon vill utforska en idé som verkar värd att testa. Med dessa oklara, ospecifika 
mål kan man inte använda existerande teorier och principer för att starta ett företag 
(kring sin idé). Sarasvathy undersöker därför, för att kunna svara på ovanstående frå-
gor, hur företag och marknader etcetera blir till. Till grund för detta ligger causation10 
(förorsakande) och effectuation11 (åstadkomma, utföra, genomföra) processer.  
 
Som förtydligande för dessa processer ger Sarasvathy följande exempel. Tänk dig en 
kock som ska göra middag. Det finns två sätt han kan gå tillväga på. På det första sät-
tet väljer föreståndaren ut en meny på förhand. Kocken behöver då skriva upp och 
                                                 
10 Causation processes take a particular effect as given and focus on selecting between means to create 
that effect (Sarasvathy, 2001s. 245) 
 
11 Effectuation processes take a set of means as given and focus on selecting between possible effects 
that can be created with that set of means (Sarasvathy, 2001 s.245) 
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köpa de ingredienser han behöver och sedan laga maten. Detta är en causationprocess. 
Det börjar med en given meny och fokuserar sedan på att välja mellan effektiva sätt 
att tillaga måltiden. På det andra sättet ber föreståndaren kocken att titta igenom skaf-
feriet och redskapen och sedan tillaga en måltid utifrån detta. Detta är en effectuation-
process. Det börjar med givna ingredienser och redskap och fokuserar på att tillreda 
en av flera möjliga rätter med dessa. Poängen är att det generaliserade slutmålet, eller 
strävandet, i slutändan är det samma, det vill säga att laga en måltid. Den särskiljande 
karakteristikan mellan causation och effectuation ligger i valet: att välja mellan medel 
för att skapa en viss effekt, versus att välja mellan många olika effekter genom an-
vändandet av ett särskilt medel. 
  
När effectuationprocesser används för att starta ett företag kan entreprenören bygga 
flera olika typer av företag i helt olika branscher. Det betyder att grundidén som före-
taget startades kring inte medför en enda strategi för företaget, istället kan entreprenö-
ren skapa en eller flera möjliga effekter oberoende av grundidén han/hon startade 
med. Idéerna kan uppkomma på olika sätt (push- och pullfaktorer), till exempel ge-
nom att en vän föreslår att entreprenören borde starta en restaurang efter att hon sma-
kat dennes mat (pull). Eller en tråkig händelse som att en individ förlorar sitt jobb och 
tvingas skaffa en inkomst själv (push). 
 
Beslutsfattares karakteristika (läs entreprenörens), som till exempel vilka de är, vad de 
vet och vilka de känner, formar den första uppsättningen medel vilka kombineras med 
tillfälligheter, det vill säga den nya information entreprenören har hittat vilken gör att 
de ser en möjlighet, och som sedan konstrueras som en nödvändig del av effectua-
tionprocessen. Vissa gånger exploaterar entreprenören inte bara en möjlighet utan 
skapar den faktiskt. Sarasvathy poängterar också här att effectuation processer inte 
anses vara bättre eller mer effektiva än causation processer i att skapa företag, mark-
nader och ekonomier. 
  
När man ska använda sig av de olika processerna beror på situationen och målet indi-
viden har. Följande punkter inkluderas som causationbeslut: 
 

• ett givet mål som ska nås eller ett beslut som ska fattas (vanligtvis välstruktu-
rerad och specifik), 

• en uppsättning alternativa medel eller anledningar (causes) (som kan genereras 
genom beslutsprocessen), 

• restriktioner på möjliga medel (vanligtvis påtvingade av miljön) och, 
• kriterier för att välja mellan medlen (vanligtvis maximering av expected return 

i termer av de förbestämda målen). 

Ett beslut som ska göras med effectuation innehåller däremot följande: 
 

• en given uppsättning av medel (som vanligtvis består av relativt oföränderliga 
karakteristika/omständigheter kring beslutsfattaren), 
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• en uppsättning av möjliga operationaliseringar av generaliserade strävanden 
(oftast genererade genom beslutsprocessen), 

• restriktioner på (och möjligheter för) möjliga effekter (vanligtvis påtvingad av 
de begränsade medlen liksom av miljön och dess osäkerhet), och 

•  kriterier för att välja mellan effekterna (vanligtvis en förbestämd nivå av för-
luster man har råd med (affordable loss) eller accepterbar risk (acceptable risk) 
relaterat till de givna medlen).  

Entreprenörer börjar, enligt Sarasvathy, med tre kategorier av medel: de vet vilka de 
är, vad de vet och vilka de känner – deras egna karaktärsdrag, smak och förmågor; 
informationskorridorerna de är i; och de sociala nätverk de är en del av. 
 
Causation processer är effektberoende och utmärkta på att exploatera kunskap. Effec-
tuation processer är aktörsberoende och utmärkta på att exploatera möjlighe-
ter/oförutsedda händelser. Följande tabell visar skillnaderna mellan de två processer-
na: 
 

Contrasting Causation and Effectuation 

Categories of differentiation Causation process Effectuation Process 

Givens Effect is given Only some means or tools are given 

Decision-making selection crite-
ria 

Help choose between means to 
achieve the given effect 

Selection criteria based on expected 
return 

Effect dependent: Choice of means 
is driven by characteristics of the 
effect the decision maker wants to 
create and his or her knowledge of 
possible means 

Help choose between possible 
effects that can be created with 
given means 

Selection criteria based on afforda-
ble loss or acceptable risk 

Actor dependent: Given specific 
means, choice of effect is driven by 
characteristics of the actor and his 
or her ability to discover and use 
contingencies 

Competencies employed Excellent at exploiting knowledge Excellent at exploiting contingen-
cies 

Context of relevance More ubiquitous in nature More ubiquitous in human nature 

Nature of unknowns Focus on the predictable aspects of 
an uncertain future 

Focus on the controllable aspects of 
an unpredictable future 

Underlying logic To the extent we can predict future, 
we can control it 

To the extent we can control future, 
we do not need to predict it 

Outcomes Market share in existent markets 
through competitive strategies 

New markets created through 
alliances and other cooperative 
strategies 

Tabell 2 Contrasting Causation and Effectuation (Sarasvathy, 2001 s. 251) 

Återigen kommer vi här tillbaka till diskussionen om risk och osäkerhet. Forskning 
har visat att människor generellt föredrar risk framför osäkerhet. Men då entreprenö-
rer och likasinnade ofta har hög tolerans för osäkerhet föredrar de ofta osäkerhet 
framför risk (Sarasvathy, 2001).  
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 4.2.3 MIRP 
MIRP, Minnesota Innovation Research Program har kartlagt innovationsresor från 
koncept till implementering. 1983 hade innovationsforskningen varit mycket begrän-
sad i sitt direkta undersökande av hur och varför innovationer uppstår, utvecklas, väx-
er och med tiden avslutas. Mot denna bakgrund började man söka efter en processteo-
ri som förklarar innovationsutveckling, en road map för innovation managers och en 
akademisk förklaring till det tomrum som man tyckte sig se i innovationsforskningen. 
Sedan 1983 har MIRP bedrivit longitudinella fältstudier med avsikt att utveckla en 
processteori för innovationsutveckling. (Van de Ven & Poole, 1990). 
    
MIRP-studierna genomfördes av 14 undersöknings-team som utgjordes av 15 fakulte-
ter och 19 doktorander från 8 olika akademiska avdelningar vid Minnesotas universi-
tet. Man undersökte 14 olika teknologi-, produkt-, process- och administrativa innova-
tioner i privata och offentliga sektorn (Van de Ven & Poole, 1990). 
  
Undersökningsgrupperna använde sig av olika metoder och olika tidsramar för att 
passa just den innovation man studerade, men man använde sig av ett gemensamt 
ramverk för att jämföra resultat, studierna emellan. Detta ramverk utgörs av fem kon-
cept med avsikten att definiera innovationsprocessen, idé, människor, transaktioner, 
sammanhang och resultat. Genom att jämföra innovationer utifrån dessa fem koncept 
över tid, kunde man identifiera och generalisera ett övergripande processmönster 
emellan de olika innovationsstudierna. (Van de Ven et al, 2008).  
      
Fältundersökningarna avslöjade dock snart att de fem koncepten (och hur de utvecklas 
över tiden) i sig själva behövdes omdefinieras. Van de Ven et al. presenterar följande 
tabell över den ursprungliga innebörden av koncepten och hur man utvecklade dessa: 

 Literature implicitly assumes But we see this 

Ideas One invention, operationalized. Reinvention, proliferation, reimplemen-
tation, discarding, and termination. 

People An entrepreneur with fixed set of 
full-time people over time. 

Many entrepreneurs, distracted fluidly 
engaging & disengaging over time in a 
variety of roles 

Transaction Fixed network of people/firms 
working out details of an idea. 

Expanding, contracting network or 
partisan stakeholders who converge & 
diverge on ideas. 

Context Environment provides opportuni-
ties and constraints on innovation 
process. 

Innovation process creates and 
constrained by multiple enacted 
environments. 

Outcomes Final result orientation; A stable 
new order comes into being. 

Final result indeterminate; Many in-
process assessments and spinoffs; Inte-
gration of new orders with old.  
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  Tabell 3 Assumptions and observations about core innovation concepts  (Van de Ven et al, 2008 s.8) [Förfat-
tarnas markering] 

Ursprungligen utgick man från att det skulle gå att urskilja 5 definierbara stadium i en 
typisk innovationsprocess, invention, development, testing, adoption och diffusion. 
Men empiriska observationer avslöjade en verklighet olik dessa koncept för innova-
tionsprocesser. (Van de Ven et al, 2008). Forskarna från MIRP upptäckte istället att 
ett innovationsförlopp bättre kunde speglas genom tre perioder, begynnelsestadiet, 
utvecklingsperioden och en realiserande/avslutande fas. Men framför allt fann man 12 
processobservationer som presenteras här nedan under respektive period. De 12 pro-
cessobservationerna talade emot mycket av de dåvarande antagandena om innovatio-
ner och hanterandet av dem.  
 
Den då rådande synen på innovationsprocessen som förklarade innovationer utifrån en 
linjär modell med linjärt följande stadier kunde inte förklara de omfattande empiriska 
observationerna. Ur detta empiri – teori – hack växte en ny modell fram då Dooley 
och Van de Ven (1999) föreslog en cyklisk processmodell (se fig.1), (Van de Ven et 
al,1999). Modellen utgör den bakgrund mot vilken man ska förstå de 12 processob-
servationerna. Genom denna modell kan man förklara de empiriska observationernas 
avvikande från de då (1995) förhärskande modellerna för innovationsprocesser. Till 
skillnad från de linjära processmodellernas syn på innovationsprocesser speglar denna 
modell innovationsprocesser i ett cykliskt förlopp. Van de Ven et al. kallar modellen 
för ”Cycling the innovation journey” (Van de Ven et al, 1999). 
 
 Modellen utgörs av två faser, divergent beteende och konvergent beteende. Dessa 
faser syftar till att motsvara det som March (1991) kallade exploration och exploita-
tion (Van de Ven et al, 1999). Upprepningar av cykeln förklaras i modellen med hjälp 
av stimulerande faktorer så som resursinvesteringar och omstruktureringar bland de 
involverade, men också av begränsande faktorer så som externa regler och internt 
valda riktlinjer. Divergent beteende speglar ett utforskande beteende som expanderar i 
olika riktningar. Detta beteende stimuleras av tillförsel av resurser i systemet och upp-
står inte utan kostnader i form av tid, folk, idéer och pengar. Divergent beteende ökar 
systemets komplexitet och tenderar till att följa tillfälliga och kaotiska processer. 
Konvergent beteende reducerar å andra sidan systemets komplexitet. Det utgörs av 
integrerande och avsmalnande processer som fokuserar på att testa och utnyttja en 
given riktning. Detta för systemet mot ett tillfälligt jämviktsläge. Det som begränsar 
divergent beteende och får det att gå mot ett konvergent beteende är begränsande fak-
torer i form av externa faktorer (institutionella regler, organisationsmandat som be-
gränsar tillåtna handlingar) samt av interna faktorer (resursbegränsningar och upp-
täckter av möjligheter längst en vald riktning). (Van de Ven et al, 1999).  
 

[Process] Simple, cumulative sequence of 
stages or phases. 

From simple to many divergent, parallel 
& convergent paths; some related, oth-
ers not 
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Innovationsresan består alltså utifrån detta perspektiv av en upprepande cykel av di-
vergent- och konvergent beteende. Varje cykel börjar med utformandet av en organi-
sation och tillförseln av resurser. Därefter följer en ”smekmånad” i form av en period 
av divergent beteende som fortlöper tills resurserna tagit slut eller en lösning funnits. 
Cykeln avslutas med en period av konvergent beteende som fokuserar förloppet på att 
utnyttja lösningen från den divergenta perioden eller någon annan lösning (Van de 
Ven et al, 1999).  
 

Initieringsperioden 
 

1. Innovationer initieras inte ”i stundens hetta”, eller genom en enda dramatisk 
händelse och inte heller av en ensam entreprenör. I de flesta fallen var det en 
utdragen mognadsprocess som kunde vara i flera år och i vilken till synes 
slumpartade händelser skedde som föregick och bäddade för initierandet av 
innovationen. 
 

2. Koncentrerade ansträngningar till att initiera innovationerna triggas av 
”chocker” från interna eller externa källor. 
 

3. Planer utvecklas och presenteras för riskkapitalister eller top managers för att 
få resurser till innovationsutveckling. Dock är det ofta nödvändigt att, när 
innovationens utveckling börjar, det sker repetitiva ansträngningar till att om-
strukturera och omfinansiera innovationsenheten för att omvandla innovativa 
idéer till praktiska verkligheter för införande/upptagande och spridning. 

Utvecklingsperioden 
 

4. Den initiala innovationsidén förökar sig snabbt och ger upphov till ytterligare 
idéer och aktiviteter som bildar divergenta och parallella vägar. 
 

5. Bakslag, motgångar och misstag sker ofta då planer går fel eller oväntade hän-
delser i miljön betydligt ändrar grundförutsättningarna för innovationen. När 
bakslag sker går tidsplanerna för resurser och utveckling isär. Initiellt görs ju-
steringar av dessa scheman vilka skänker en period av ”grace” för att anpas-
sa/bearbeta innovationen. Men med tiden växer ohanterade problem i en hög 
takt och blir till onda cirklar. 
 

6. För att ytterligare försvåra problemen ändras kriterierna för vad som räknas 
som succé respektive misslyckande samt skiljer de sig åt mellan de som kon-
trollerar resurserna och managers av innovationen. Kriterierna divergerar även 
över tiden vilket ofta utlöser maktstrider mellan insiders och outsiders. 
 

7. Innovationspersonalen deltar på obestämda sätt. De tenderar vara involverade 
på deltid och en hög grad av omsättning på personalen sker. Under deras del-
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tagande verkar personalen uppleva en känsla av eufori i början, frustration och 
smärta i mellanperioden, och nedstängning (closure) i slutet av innovationens 
resa. Dessa föränderliga känslor representerar några av de mest smärtfyllda 
upplevelserna för innovationens deltagare och managers. 
 

8. Investerare och top managers är titt som tätt involverade under hela processen, 
de utvecklar olika roller och fungerar som kontroller för varandra, de ingriper i 
problemlösning osv. Det var sällan som stora innovationsutvecklingsproblem 
löstes utan investerare och top managers inblandning. 
 

9. Innovationsenheterna skapar normalt sett relationer med andra organisationer 
för att få tillgång till resurser, kompetenser eller äganderätter som är nödvän-
diga för att utveckla sina innovationer. Dessa dyadiska relationer verkade 
(operated) självständigt från andra interorganisatoriska relationer för ett tag, 
men genom tiden och förändrade omständigheter omvandlades de till kom-
plexa nät av varandra beroende nätverk där en händelse i en dyadisk relation 
skapade en kaskad av dominoeffekter på andra relationer i nätet.   

10. Entreprenörer är samtidigt involverade i andra aktiviteter utanför den närlig-
gande innovationen genom att arbeta med konkurrenter, handelsorganisationer 
och statliga organ för att skapa industri eller kommunikativ infrastruktur nöd-
vändig för stöd och legitimitet för deras innovativa strävanden.   

 
Den realiserande /avslutande fasen 
 

11. Upptagandet, införandet av innovationen och implementeringen av den låter 
inte vänta på sig, utan sker under utvecklingsperioden genom att integrera nytt 
med gammalt, eller återuppfinna innovationen för lokala behov. 

12.  Innovationens resa slutade när en innovation är klar/introducerad på markna-
den eller när resurserna tagit slut. Investerare eller top managers tillskriver om 
innovationen var lyckad eller misslyckad. Även om dessa tillskrivelser ofta är 
missriktade så påverkar de i hög grad innovationens öde och innovationsdelta-
garnas karriärer. 
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Divergerande beteende Konvergerande beteende
En förgrenande och expanderande 
process med utforskande av nya vägar 

‐ Ett slumpmässigt eller kao‐
tiskt mönster 
 

En integrerande och avsmalnande pro-
cess med bearbetning av en väg, ett 
område 

Skapande av idéer och strategier 
‐ Inspiration och förhandling 

Genomförande av idéer och strategier 
‐ Att sätta idéer i omlopp 

 
Lärande genom utforskande 

‐ Undersökande, forskande 
Lärande genom experimenterande  

‐ Trial and error 
 

Pluralistiskt ledarskap 
‐ Uppmuntrande och 

jämförande av diverse 
synpunkter/åsikter 
 

Enhetligt ledarskap 
‐ Uppmuntran av enighet och 

samstämmiga mål 

Nätverksbyggande (delvis porösa) Använda sig av relationer i etablerade 
nätverk 
 

Skapande av infrastruktur för kollektiv 
fördel eller försprång 

‐ Flockbeteende 
Agerar inom infrastrukturen för konkur-
rerande övertag 

 
 

 
 
  

Möjliggörande faktorer 
Resurs investeringar 
Strukturera om till enheter 

Tvingande faktorer 
Externa lagar, regler och avtal. 
Intern fokus och organisering 

Figur 5 Cycling the innovation journey (Van de Ven et al, 2008, s. 185)
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras de fyra olika innovationsprocesserna var för sig. Vi börjar 
med att presentera resultatet för ett objekt för att sedan tolka det utifrån teoriavsnit-
tet. Vi gör på samma sätt med samtliga företag i studien. Analysdelen är uppdelad så 
att den först svarar på vilka av MIRPs 12 processteg vi kan observera i respektive 
företag. Sedan görs en analys utifrån ”Uppkomsten av idéer” och ”Causation och 
Effectuation”.I slutet av avsnittet görs en sammanfattande analys.  

5.1 Resultat Dirac Research 
 
Informationen i detta resultat är till största delen en sammanfattning av den intervju som 
gjordes med Nilo Casimiro Ericsson, en av grundarna för Dirac. Referaten är hämtade från 
transkriptionerna av denna intervju. 
 
Dirac är ett Aktiebolag som grundades 2001. Grundarkretsen äger cirka 70-75 procent 
av bolaget och resten är fördelat på ett 50-tal aktieägare med mer eller mindre stora 
poster vilka mest är med för att de tycker det är roligt att följa bolaget . Deras affärs-
idé är att ”utveckla, marknadsföra och licensiera kvalitetshöjande produkter till ljud-
reproduktionssystem” (www.dirac.se 2009-12-01).  Idag, liksom vid uppkomsten, är 
företaget etablerat i Uppsala. Samtliga av de sex grundarna har en bakgrund som fors-
kare på Uppsala Universitet, vissa av dem är fortfarande aktiva som forskare. De 
forskade/forskar då inom signalprocesser, automatisk kontroll, systemmodeller och 
akustik och det var från dessa områden som idén för företagets grundande uppkom 
(www.dirac.se 2009-12-01).  
 
Idén om ljudförbättring fanns cirka 10 år innan företaget startades (runt 1991) hos ett 
par av grundarna och redan då låg det en massa års forskning på 1980-talet som 
grund. Målet med forskningen var dock aldrig att förbättra ljudet utan det var något 
som kom upp vid sidan om forskningen.  Anledningen till att man inte utvecklade och 
följde upp idén redan då var att tekniken som fanns då inte ansågs vara mogen för att 
kunna hantera idén. Men man använde, vad de kallar, grundidén inom andra områden. 
Idén om ljudförbättring och engagemanget kring den växte efter att ett par av grun-
darna startat ett par examensarbeten kring den och kommit fram till vad de ansåg var 
intressanta teoretiska resultat. Något år senare utfördes idén i praktiken och det var 
efter detta resultat tankar om en produkt började ta form. Det var i detta skede grun-
darna hittade Venture Cup och de skrev därför en affärsplan kring tekniken och idén 
år 2000. En av grundarna lämnade även in fler bidrag på andra idéer han hade själv. 
Samma grundare hade också erfarenhet av ett antal start-ups som han hållit på med 
parallellt med sin forskning. Efter att ha genomgått tävlingens tre steg vann de hela 
tävlingen och hade då fått med sig mycket feedback och en känsla av att idén är värd 
att satsa på samt en summa prispengar som de senare använde för att bilda företaget. 
De resonerade som så att det var många som upplevt tekniken och kollat på affärs-
idén. Efter detta bildade de ett företag år 2001. Motiven bakom utvecklandet menar de 
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till den största delen var att se teorier omsättas i praktiken, att få acceptans på mark-
naden och att få bekräftelse på att det de gör har ett värde. 
  
När företaget väl var startat fick de hjälp av många olika organisationer. Uppsala Uni-
versitet fungerade som nav i ett hjul av kringliggande organisationer som på ett eller 
annat sätt hörde till universitetet. De fick bland annat kontakt med en organisation, 
som idag har ersatts av ALMI, av vilka de fick ett lån på 400 000 kr samt en organisa-
tion som hjälpte dem att skriva patent. Då alla var anställda på Uppsala Universitet 
fick grundarna använda de lokaler och utrustning de arbetade med i sitt dagliga arbete 
för att arbeta med idén på fritiden. Samarbetet med Uppsala Universitet är aktuellt än 
idag. Venture Cup, liksom Uppsala Universitet, hade också stödorganisationer knutna 
till sig, vilka grundarna använde. De kom genom dessa stödorganisationer bland annat 
i kontakt med en ljudkunnig person ifrån Uppsala samt Ljudtekniska Sällskapet vilket 
är en organisation för ljudtekniker. Dessa fungerade som test och feedback på produk-
ten. Venture Cup var inte bara viktiga för den feedback de gav på produkten de hjälp-
te även grundarna att tänka mer affärsmässigt. Övriga kontakter i Diracs nätverk har 
varit mest inriktade på kunskaper som grundarna inte besitter såsom finansiering och 
marknad. Av samtliga dessa har de fått tips, råd och hjälp. 
  
Produktifieringen av tekniken ansågs vara tillräckligt bra först 2003, två år efter star-
ten, samma år som man fick patentet12 i Sverige. Den har inte behövt ändras för att 
kunna göras till produkt, inga kompromisser eller dylikt har behövt göras. Företaget 
har istället fått ändra sin inriktning mot marknaden. Till en början trodde grundarna 
att de själva skulle sälja lådor med ljudförbättringstekniken till privatpersoner vilka 
själva skulle sköta installationen. Deras första kund fick de dock inom bilbranschen, 
en bransch där man arbetar på ett helt annat sätt än man gör mot privatpersoner. Där 
är tekniken redan implementerad i bilens ljudsystem när kunden får bilen. Det är först 
nu, år 2009, som man säljer till privatpersoner och inte ens då är det privatpersonerna 
som installerar produkten själva utan installatörer såsom elektriker. 
  
Marknaden för bilbranschen inom ljudförbättring fanns enligt grundarna inte utan den 
skapades genom att de presenterade den teknik de hade och pratade med de som arbe-
tade på bilföretagen vilka då förstod nyttan med tekniken och samarbeten kunde där-
efter inledas. Arbetet med att få människor att förstå att denna teknik fanns och var 
möjlig att genomföra har varit ett stort arbete. De har i hög utsträckning behövt in-
formera och förklara tekniken för människor för att marknaden inte har varit redo 
eller haft kunskapen om den. Det har de arbetat med från företagets start och de gör 
det än idag. Här har Dirac även haft hjälp av sina konkurrenter, som också har behövt 
göra samma arbete. Många av de företag som arbetade med ljudsystem för bilar blev 
med Diracs teknik tagna på sängen.  
 

                                                 
12 Idag har de även patent i Europa, USA, Kina och Japan. 
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Dirac har idag tre nivåer av utveckling. Den första är samarbeten med kunder där man 
anpassar existerande produkter efter kundernas önskemål och behov. På den andra 
nivån fungerar Dirac som en utvecklingspartner för att hjälpa sina kunder ta fram helt 
nya produkter efter deras önskemål. Den tredje nivån, och den mest långsiktiga sats-
ningen, är ren forskning där man har doktorander som forskar på nya saker.  
 
Det största hindret har enligt grundarna varit att saker har tagit längre tid än de trodde 
det skulle göra. Arbetet med att informera och skapa en marknad gick trögare än man 
trodde. Annars anser de inte att de varit med om några direkta bakslag. Detta arbete 
har också varit det som, förutom kostnader för forskning och utveckling samt löner, 
kostat mest i form av resor och säljmöten med mera. De har inte upplevt några pro-
blem att få tag på kapital utan anser sig ha fått vad de har behövt och velat ha. Efter 
Venture Cup, när de var i behov av finansiering sökte de sig till ett riskkapitalbolag 
men ansåg att villkoren som ställdes inte var acceptabla varför de på egen hand sökte 
kapital via Fools, Friends och Family, det vill säga, i sin egen bekantskapskrets bland 
familj och vänner. Den pågående finanskrisen har dock gjort att företaget tvingats 
friställa två av grundarna. Dessa är dock fortfarande involverade i företaget men inte 
som anställda. Förutom att dessa två fick gå har det tillkommit personer till företaget. 
Grundarna har då främst tagit in personer med kunskap om marknaden då de själva 
anser sig ha brister om denna. På forskarsidan har de för närvarande två doktorander. 
  
Grundarna har haft ungefär samma roller genom resans gång. Alla är inblandade i det 
mesta och utövar den kontroll de kan. Problem löses genom diskussioner och argu-
mentationer. Allas röster är lika viktiga och inga beslut fattas förrän alla är överens. 
De ser det som en styrka att vara sex grundare då de på det sättet har en större uthål-
lighet och att de är flera som drar åt samma håll. Det blir inte många felsteg på grund 
av impulser då de är sex stycken som ska stå bakom ett beslut innan de agerar på det.  
 

Jag tror att det är därför vi finns här idag för att vi har varit så uthålliga och det 
handlar helt enkelt om att kontrollera risker och se till att man aldrig bränner någ-
ra broar eller tar några felsteg utan noga överväger nästa steg och vad vi ska göra 
här näst. Se till att göra rätt hela tiden och se till att om det mot all förmodan skul-
le vara fel att man kan backa.  

 
De företag och personer som utgör Diracs nätverk har de ingen daglig kontakt med. 
Dessa nätverk skakar Dirac liv i när de ska ge sig in på ett nytt område eller skapa en 
ny produkt. De försöker då få tips och råd och använda dessa nätverk som bollplank 
för att lära sig av andras erfarenheter.  
 
Dirac har i dagsläget inga planer på att sälja företaget vidare utan fortsätter sitt arbete 
med att utveckla nya produkter genom samarbeten och forskning.  
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5.2 Analys Dirac Research 
 
Följande är vad vi kom fram till i Initieringsperioden: 
 
1. Innovationer initieras inte ”i stundens hetta”, eller genom en enda dramatisk hän-
delse och inte heller av en ensam entreprenör. I de flesta fallen var det en utdragen 
mognadsprocess som kunde vara i flera år och i vilken till synes slumpartade händel-
ser skedde som föregick och bäddade för initierandet av innovationen. 
Detta processteg har vi observerat i Diracs innovationsprocess. Det som lade grunden 
för att idén skulle uppkomma var i denna process forskningen som gjordes på 1980-
talet. 10 år senare då man kom på den faktiska idé som företaget senare bildades kring 
hade alltså processen redan hållit på i 10 år. Det dröjde även ytterligare cirka 10 år 
innan processen gick vidare och de började utveckla idén samt startade ett företag 
kring den. Forskningen grundarna höll på med hade aldrig målet att förbättra ljudet, 
detta kom istället upp som ett sidospår. Det vi kan se är att omvärldsfaktorer så som 
att marknaden inte var redo för tekniken påverkade processen. Men det är svårt att 
tolka detta som en slumpmässig händelse. Det som däremot kan tolkas som en 
slumpmässig händelse är en av grundarnas tidigare erfarenheter med start-ups och det 
faktum att de därför sökte sig till Venture Cup. Diracs mognadsprocess var i väldigt 
hög grad utdragen över cirka 20 år och det var vissa händelser som föregick grunden 
för påbörjandet av innovationen. Det var ingen dramatisk händelse och de var sex 
personer som grundade företaget. Detta steg stämmer i hög grad överens med MIRPs 
processobservationer.   

2. Koncentrerade ansträngningar till att initiera innovationerna triggas av ”chocker” 
från interna eller externa källor. 
 
Det var inga direkta ”chocker” som gjorde att grundarna gick vidare med idén. Snara-
re var det en gradvis stigande tro på tekniken och idéns bärkraft och möjligheter som 
låg bakom det fortsatta utvecklandet. Denna tro byggdes till största delen upp via del-
tagandet i Venture Cup där grundarna fick mycket feedback på idén och en känsla av 
att den var värd att satsa på. Att detta skulle vara en ”chock” håller vi inte med om, vi 
skulle snarare vilja kalla det för ”extern påverkan” men vi kan ändå se att denna ob-
servation till en viss grad stämmer överens med det andra processteget i MIRPs mo-
dell.  

3. Planer utvecklas och presenteras för riskkapitalister eller top managers för att få 
resurser till innovationsutveckling. Dock är det ofta nödvändigt att, när innovationens 
utveckling börjar, det sker repetitiva ansträngningar till att omstrukturera och omfi-
nansiera innovationsenheten för att omvandla innovativa idéer till praktiska verklig-
heter för införande/upptagande och spridning. 
 
Grundarna skrev en affärsplan för att vara med i Venture Cup. Detta dokument ut-
vecklades längs med tävlingens gång till att bli mer utförligt och omfattande. Baktan-
karna med detta var nog inte främst för att skaffa kapital utan för att få feedback på 
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idén, men i detta fall fungerade Venture Cup även som finansiär i och med de pris-
pengar grundarna vann. De tog även kontakt med ett Venture Capital bolag för att på 
den vägen skaffa finansiering till att utveckla bolaget. Då de efter att ha sett villkoren 
Venture Capital bolaget ställde inte ville samarbeta med dem sökte de finansiering via 
Friends, Fools and Family. Vi tror inte att de i samband med kontakterna med famil-
jen och vänner med flera, använde sig av formella planer. Vi tror snarare att samtalen 
och överenskommelserna skedde mer informellt genom personliga samtal. Grundarna 
sökte sig även till den organisation som idag är ersatt av Almi. Där tror vi att affärs-
planen var en grundläggande faktor till att de beviljades ett lån. Sammantaget kan vi 
se att Dirac utarbetade planer för att skaffa sig kapital till vidare utveckling av innova-
tionen. Vi ser också att de gjorde ansträngningar för att inbringa ytterligare kapital till 
företaget. Detta steg stämmer i hög grad med MIRPs observationer av innovations-
processer.  

Utvecklingsperioden i MIRP modellen karakteriseras av sju steg. Detta är vad vi fann 
i Diracs innovationsprocess: 

4. Den initiala innovationsidén förökar sig snabbt och ger upphov till ytterligare idé-
er och aktiviteter som bildar divergenta och parallella vägar. 
 
Grundidén som forskarna kallade den användes på 1990-talet inom andra områden än 
ljudförbättring. Idén om ljudförbättring förändrades inte tekniskt men dess använd-
ningsområden förändrades under resans gång. Från att först ha varit inriktade mot 
privatpersoner och en tro om att dessa skulle använda tekniken, ändrades fokus när ett 
företag inom bilbranschen nappade på idén. Först nu, år 2009, har man kunnat etable-
ra en försäljning mot privatpersoner och då är det inte dessa som ska utföra installa-
tionen utan externa aktörer. Tankarna om hur produkten ska användas har alltså för-
ändrats, inte tekniken bakom den. Vi tolkar detta steg i Diracs innovationsprocess som 
att de hade och försökte sig på många olika vägar vad gäller idéns användningsområ-
den, det var vid denna tidpunkt ett öppet fält. Dirac hade i detta skede många aktivite-
ter som bildade parallella vägar. Detta steg har i hög grad skett i Diracs innovations-
process.  

5. Bakslag, motgångar och misstag sker ofta då planer går fel eller oväntade händel-
ser i miljön betydligt ändrar grundförutsättningarna för innovationen. När bakslag 
sker går tidsplanerna för resurser och utveckling isär. Initiellt görs justeringar av 
dessa scheman vilka skänker en period av ”grace” för att anpassa/bearbeta innova-
tionen. Men med tiden växer ohanterade problem i en hög takt och blir till onda cirk-
lar. 
 
Den största motgången Dirac stött på i sin innovationsprocess är arbetet med att göra 
människor och företag uppmärksamma och införstådda på att deras teknik finns och är 
genomförbar (”missionerat” innovationen). Denna motgång har varit långvarig då de 
arbetat med den ända från företagets start och även gör det idag. Vi skulle vilja klassi-
ficera detta som oväntade händelser i miljön. Vi tror inte att grundarna hade vetskap 
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eller på något sätt kunde förutspå eller kalkylera hur mycket arbete det skulle bli med 
att informera om innovationen. Det var troligtvis ur deras ögon oväntat att detta arbete 
var så omfattande. Tidsplanerna för resurser och utveckling gick inte isär i denna 
innovationsprocess. Detta då utvecklingen av innovationen redan var klar när ”mis-
sionerandet” påbörjades. Tidsplanen och resursförbrukningen ändrades troligtvis när 
de insett hur mycket resurser som behövde läggas ner på detta arbete. Vi tolkar dock 
inte detta ”missioneringsarbete” som en ond cirkel då de längs med tiden knutit till sig 
allt fler kunder. Det var en plan som gick fel på grund av oväntade händelser i miljön.  
Finanskrisen tvingade Dirac att friställa två av grundarna, detta tolkar vi som ett bak-
slag. Några uppenbara misstag, eller i alla fall inga som vi är medvetna om, har inte 
gjorts. Förklaringen till detta kan vara som grundarna säger att de har varit mer försik-
tiga och hållit tillbaka varandra då samtliga sex grundare måste stå bakom ett beslut 
för att det ska gå igenom. Bakslag och motgångar har skett i Diracs innovationspro-
cess. Detta processteg har i viss grad skett i Diracs innovationsprocess.  
 
6. För att ytterligare försvåra problemen ändras kriterierna för vad som räknas som 
succé respektive misslyckande samt skiljer de sig åt mellan de som kontrollerar resur-
serna och managers av innovationen. Kriterierna divergerar även över tiden vilket 
ofta utlöser maktstrider mellan insiders och outsiders.  
 
Vi har inte hittat något som pekar på att detta steg har funnits i Diracs innovationspro-
cess. Förklaringen till detta är troligtvis att de i grundarkretsen lyft upp problem och 
diskuterat och argumenterat sig fram till konsensus innan några direkta strider tagit 
plats. Att samtliga av de sex grundarna fortfarande är aktiva och inblandade i företa-
get pekar också på att de troligtvis kväver eventuella problem i sin linda genom sitt 
sätt att lösa meningsskiljaktigheter. Dirac har inte heller haft några inblandade/aktiva 
investerare. De sex grundarna har alla varit resurskontrollerare och managers av 
innovationen.  
 
7. Innovationspersonalen deltar på obestämda sätt. De tenderar vara involverade på 
deltid och en hög grad av omsättning på personalen sker. Under deras deltagande 
verkar personalen uppleva en känsla av eufori i början, frustration och smärta i mel-
lanperioden, och nedstängning (closure) i slutet av innovationens resa. Dessa förän-
derliga känslor representerar några av de mest smärtfyllda upplevelserna för innova-
tionens deltagare och managers. 
 
Antalet personer som har varit involverade i Diracs innovationsprocess har ändrats 
över tiden. Främst har det tillkommit personer, de doktorander de för närvarande har 
är ett exempel på detta. De två grundarna som avskedades från företaget är ett annat 
exempel. Detta steg har till en viss grad funnits i Diracs innovationsprocess. 
 
8. Investerare och top managers är titt som tätt involverade under hela processen, de 
utvecklar olika roller och fungerar som kontroller för varandra, de ingriper i pro-
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blemlösning osv. Det var sällan som stora innovationsutvecklingsproblem löstes utan 
investerare och top managers inblandning. 
 
Då Dirac inte haft några direkta investerare eller top managers, alla grundare i Dirac 
har hela tiden haft lika mycket att säga till om, har detta processteg inte tagit plats i 
Diracs innovationsprocess. Vi kan däremot se att de sex grundarna fungerat som kon-
troller för varandra då alla sett till att kunna det mesta och lärt sig om allt som företa-
get har med att göra. Vi tror att deras problemlösning har fungerat som tätt interage-
rande grundarna emellan i form av samtal och diskussioner. Deras beslut att inte 
genomföra ett beslut förrän alla grundarna är med på det är ytterligare ett exempel på 
hur de fungerat som kontroller för varandra. Det 50-tal aktieägare som finns i Dirac 
tror vi inte har haft någon direkt påverkan eller roller i processen då de flesta aktie-
ägarna investerat för att de tycker att det är kul att följa företaget. Vi skulle gärna byta 
ut ”investerare” och ”top managers” mot ”grundarna” för att kunna säga att det åtton-
de steget, enligt MIRPs observationer, tagit plats i Diracs innovationsprocess.  
 
9. Innovationsenheterna skapar normalt sett relationer med andra organisationer för 
att få tillgång till resurser, kompetenser eller äganderätter som är nödvändiga för att 
utveckla sina innovationer. Dessa dyadiska relationer verkade (operated) självstän-
digt från andra interorganisatoriska relationer för ett tag, men genom tiden och för-
ändrade omständigheter omvandlades de till komplexa nät av varandra beroende 
nätverk där en händelse i en dyadisk relation skapade en kaskad av dominoeffekter på 
andra relationer i nätet. 
   
Det var många relationer som byggdes i Diracs innovationsprocess. Till en början 
hade de redan tillgång till organisationer kring Uppsala Universitet, såsom organisa-
tionen som ersattes av Almi av vilka de fick ett lån på 400 000 kr. Relationen med 
Uppsala Universitet var också viktig då de därifrån kunde använda resurser såsom 
lokaler och utrustning för att arbeta med idén. De fick kontakter via stödorganisatio-
nerna kring Venture Cup, som till exempel den ljudkunniga personen ifrån Uppsala 
samt Ljudtekniska Sällskapet vilka de använde för test och feedback på produkten. De 
utvecklade också, när de fått kontakt med företaget i bilbranschen, relationer med 
dem. Denna relation finns kvar än idag och utvecklas fortfarande, liksom relationen 
med Uppsala Universitet. Vi kan se att relationerna i Diracs totala nätverk påverkats 
av händelser i en relation. Till exempel då de utvecklar nya produkter i samarbete 
med sina kunder. Vid dessa händelser ”skakar” Dirac liv i sina nätverk för att få feed-
back och ta del av erfarenheter andra har varför en stor del av deras nätverk aktiveras, 
det vill säga påverkas. Detta steg har i hög grad skett i Diracs innovationsprocess. 
 
10. Entreprenörer är samtidigt involverade i andra aktiviteter utanför den närliggan-
de innovationen genom att arbeta med konkurrenter, handelsorganisationer och stat-
liga organ för att skapa industri eller kommunikativ infrastruktur nödvändig för stöd 
och legitimitet för deras innovativa strävanden. 
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Arbetet med att informera och lära människor om att Diracs teknik och idé fanns och 
var genomförbar är hur grundarna skapade företagets marknad. Diracs konkurrenter 
fick i sin tur göra samma arbete. Dirac samarbetade dock inte med några av sina kon-
kurrenter i detta arbete. De statliga organ som hjälpte Dirac på vägen var bland annat 
Uppsala Universitet samt organisationen som idag har ersatts av Almi. Den ljudkun-
niga personen från Uppsala samt Ljudtekniska sällskapet fungerade som test och an-
tagligen legitimitet för att det Dirac skapat hade ett värde. Vi ser att det tionde steget 
enligt MIRPs processobservationer i hög grad har tagit plats i Diracs innovationspro-
cess. 
 
I den realiserande /avslutande fasen fann vi följande: 
 
11. Upptagandet, införandet av innovationen och implementeringen av den låter inte 
vänta på sig, utan sker under utvecklingsperioden genom att integrera nytt med gam-
malt, eller återuppfinna innovationen för lokala behov. 

Liksom i det tionde steget så var arbetet med att informera om idén och öka kunska-
pen om den sättet på vilket Dirac förde in innovationen på marknaden. Detta arbete 
har grundarna hållit på med sen företagets start, 2001. Implementeringen av innova-
tionen i Diracs process skedde under utvecklingsperioden. Detta steg har i hög grad 
skett i Diracs innovationsprocess. 
  
12. Innovationens resa slutade när en innovation är klar/introducerad på marknaden 
eller när resurserna tagit slut. Investerare eller top managers tillskriver om innova-
tionen var lyckad eller misslyckad. Även om dessa tillskrivelser ofta är missriktade så 
påverkar de i hög grad innovationens öde och innovationsdeltagarnas karriärer. 
 
Om innovationens resa ska tolkas vara slut när innovationen är klar så slutade Diracs 
innovationsresa år 2003 då det var vid den tidpunkten grundarna ansåg att produkten 
var tillräckligt bra. Å andra sidan kan man tolka Diracs innovationsresa som oavslutad 
i den meningen att produkten inte är fullt introducerad på marknaden. Det är till ex-
empel först nu som produkten har kunnat säljas till privatpersoner. Vi håller med om 
att resan för den idé som företaget grundades kring är slut, men vi håller inte med om 
att detta var år 2003. Detta då mycket av utvecklingsarbetet, att informera om idén 
och fortsätta skapa marknaden, har hållit på, och fortsätter att göra det, än idag. Även 
om denna innovations resa är slut kan vi se att nya cykler av innovationer har startats i 
Dirac. Detta då de tar fram nya produkter, både själva och i samarbete med kunder, 
samt lägger stor vikt vid att ha forskning som en långsiktig satsning. Då det i denna 
innovationsprocess inte funnits några utstuderade (aktiva) investerare eller top mana-
gers utan endast de sex grundarna har det varit dessa som avgjort innovationens öde. 
Detta processteg har i viss grad skett i Diracs innovationsprocess.   
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Idéns uppkomst 
Något annat vi kan se i Diracs innovationprocess, som teorin om idéns uppkomst för-
klarar lite närmare än MIRP, är hur och varför just dessa personer kom på och exploa-
terade idén om ljudförbättring. 
 
Shane och Venkataraman pratar om tre olika slags entreprenöriella möjligheter varav 
den första är ”Skapandet av ny information, som till exempel vid nya teknologiska 
uppfinningar” (Shane & Venkataraman, 2000). Detta stämmer väl in på sättet vilket 
två av de sex grundarna i Dirac kom på idén om ljudförbättring. De hade med sina 
åratal av forskning genererat ny kunskap om ljudförbättring vilken de senare kunde 
göra en entreprenöriell möjlighet utav.  Möjlighetens varaktighet var i detta fall väl-
digt lång. Till att börja med hade grundarna ett starkt skydd i den mening att de utfört 
en stor mängd forskning vilken genererat kunskap som kan vara svår för någon utan-
för forskarkretsen att förstå och framförallt imitera. Forskningen de utfört tog dem 
också långt vad gäller deras kunskap om produkten (learning curve). Förutom dessa 
skydd hade Dirac även patent på tekniken. Idag har de patent i Europa, USA, Kina 
och Japan vilket ger ett starkt skydd på många marknader. 
 
Grundarna hade som sagt innehavet av rätt information och de såg att denna möjlighet 
existerade. En av grundarna hade tidigare erfarenhet av start-ups och det var han som 
såg att det skulle kunna bli en bra produkt av tekniken man forskat fram. De hade 
också en stark tro på att idén hade ett värde som var värt att exploatera då de fått 
mycket feedback och tro på sin idé från Venture Cup. Dirac hade också tillgång till 
finansiellt kapital för att starta ett nytt företag kring idén.  
 
Causation/effectuation 
Empirin pekar på att Diracs innovation mestadels har utvecklats genom en effectua-
tion process. De hade till en början en teknik som förbättrade ljudet och en idé om hur 
detta skulle göras. Men de hade inga direkta mål med detta. Det fanns mycket de kun-
de göra med tekniken och många potentiella målgrupper att vända sig till. Anledning-
arna till att de drog igång idén var hägringar om att få bekräftelse för att det de gjorde 
hade ett värde samt att de fått mycket feedback och en känsla av att många trodde på 
idén. I Sarasvathys terminologi var det alltså pullfaktorer som fick dem att agera på 
idén. Dessa pullfaktorer gjorde att de kände att idén var värd att satsa på och att ris-
kerna som kom med den var accepterbara. Särskilt en av grundarna hade, som tidigare 
nämnts, tidigare erfarenheter av start-ups vilket gjorde att han kunde se en möjlighet i 
detta. En annan sak som pekar på att denna innovationsprocess var en effectuation-
process är att grundarna hellre har fokus på det de kan kontrollera, även om omgiv-
ningen är oförutsägbar, än att de försöker läsa in något förutsägbart ur en framtid som 
är osäker. De var också tvungna att skapa sig en marknad. 
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5.3 Resultat Ljushuvudet 
 
Detta resultat är liksom det förra baserat på en intervju med grundaren bakom företaget, 
Johann Wallnöfer. De referat som finns med i denna del hämtade från transkriptionerna av 
intervjun.  
 
Ljushuvudet drivs i dagsläget som ett projekt där grundaren, Johann Wallnöfer, har ett 
ägande på 75 procent. Resterande 25 procent är fördelat på ett antal investerare. Pro-
dukten bakom Ljushuvudet är en uppladdningsbar cykelhjälm med lysdioder som gör 
att hjälmen lyser i mörkret. Grundidén bakom den är syns du inte så finns du inte i 
trafiken. Denna grundidé var enligt grundaren föga innovativ i sig;  
 

Jag tror att säkert 1000-tals människor har fått idén nån gång runt om i världen. 
Men det är ingen som orkar dra racet. Vi är för bekväma många av oss. Många 
har inte ekonomiska möjligheter, men jag tror säkert många fler har fått idén. 
  

Han tror också att han relativt snabbt kommer att bli kopierad av imitatörer. Grunda-
ren bakom Ljushuvudet beskriver sig själv som en problemlösare. Han försöker alltid 
att hitta problem som han kan lösa. Han beskriver sin idéutveckling i tre olika faser. I 
den första är det bara en idé, i den andra börjar han göra research och kanske bygga en 
prototyp, i den tredje fasen väljer han att köra på projektet. Oftast kasserar han idéerna 
i fas två. När han efter sommaren år 2004 började cykla till sitt arbete uppkom idéer 
om cyklisters säkerhet. Först hade han tankar på att göra hela cykeln lysande med en 
slang med dioder men sen kom han på att hjälmen sitter högst upp på cykelekipaget 
och han började därför tillverka prototyper av hjälmar med belysning av olika slag. 
Idén om att hjälmen skulle bli det han skulle driva vidare hade han i oktober samma 
år, i november var den första prototypen färdig. Grundaren beskriver detta arbete så 
här: 
 

Jag började med att försöka göra hela cykeln lysande. Jag tänkte dra en slang, 
med dioder. Jag visste inte ens om att det fanns dioder, utan glödlampor tänkte jag 
först. Å sen funderade jag på att sätta dem i ekrarna och sen kom jag på att men 
hjälmen sitter ju högst upp på huvudet, eller på ekipaget helt enkelt. Och därför 
blev det att, hjälmen märkte jag ju att det gick ju att peta in nånting i hjälmen, det 
finns ju alltid lite skrymslen. Så det första jag gjorde var ju att jag sprang ju iväg å 
köpte en batteridriven julgransslinga med glödlampor och petade in i hjälmen, å 
så satte jag reflexer för att man inte skulle se glödlamporna(…) 
 

Samma år i december var grundaren med om en cykelolycka och lovade då sig själv 
att om han kom helskinnad ur olyckan skulle han se till att hjälmarna blev klara och 
kunde produceras. Från dag ett har han fört dagbok över sitt entreprenörskap vilken 
har fungerat som dokumentation för bland annat investerare samt som ett verktyg för 
honom själv för att komma ihåg saker, denna kallar han även för sin ”bibel”. Grunda-
ren tror att det i stor utsträckning var hans dagbok som gjorde att han fick så mycket 
hjälp av Almi. Det var först efter 3-4 år in i projektets livslängd som grundaren skrev 
en faktisk affärsplan, vilken han ständigt reviderar. Förutom de lysande cykelhjälmar-
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na utvecklades också andra idéer och produkter utifrån grundidén (syns du inte så 
finns du inte i trafiken), till exempel bygghjälmar med dioder och andra säkerhetsrela-
terade produkter13. 
 
Grundaren fick i sin uppväxt olika erfarenheter av entreprenörskap. Dels hans farfar 
som hade en dröm om uppfinningar men som var alldeles för försiktig för att ta steget 
ut, sen var det hans pappa som var motsvarigheten till försiktig och investerade i pro-
jekt han inte hade stor kunskap om. Han själv blev uppfostrad som så att man ska ha 
ett fast jobb sen får man arbeta med sina projekt vid sidan om. Detta har också präglat 
grundarens tidigare erfarenheter och han har bland annat vid sidan av sitt arbete som 
vaktmästare på SEB (idag arbetar han på Danske Bank) arbetat som till exempel korv-
försäljare och dörrvakt för att få ihop pengar till Ljushuvudets patent och dylikt. Hans 
erfarenheter från dessa arbeten har handlat mycket om hur man handskas med folk. På 
SEB lärde han sig mycket om hur man ska föra sig, vilka kläder man ska ha, hur man 
presenterar sig och hur man får med sig någon i ett beslut. Det var mycket internpoli-
tik och psykologi som spelade roll på SEB samt att alltid leverera och inte låta ett löf-
te vara tomma ord. Från dessa år har han även lärt sig att alltid ligga två – tre steg före 
i tankegångarna och att man ska försöka förankra beslut så långt upp i hierarkin som 
det går. Grundaren har tidigare uppfunnit andra saker, men Ljushuvudet är det första 
han valt att gå vidare med. 
 
Mycket av det som har lockat honom till att skapa Ljushuvudet har varit titeln Upp-
finnare. En uppfinnare är man enligt grundaren om man har ett patent, vilket han idag 
har på Ljushuvudet. Det har även funnits hägringar om att tjäna pengar på produkten, 
men de har varit sekundära, det är titeln som har drivit honom. Målet med att nå titeln 
Uppfinnare har inte ändrats över tiden, däremot har de ekonomiska målen förändrats. 
Idag vill grundaren som han själv säger: 
 

…slippa kolla i plånboken mot slutet av månaden när jag går ner och handlar mat. 
För så har det alltid varit. Men nu börjar jag rent ekonomiskt, tänka att även om 
jag är ensam med mina barn så kanske det finns en möjlighet till en ok bil en dag, 
och kanske ett radhus.  
 

Att skriva och få igenom patentet till Ljushuvudet var en process som tog cirka tre år. 
Grundaren ser dock inte detta som något negativt, även fast han varit frustrerad över 
att det tagit så lång tid, utan ser att detta gjort att han kunnat tänka efter en och två 
gånger på saker han normalt sett skulle ”rusat iväg på” och att detta varit en fördel i 
projektets helhet. Han menar själv att hans största svaghet är att han lätt rusar iväg på 
saker utan att tänka efter. 
 
I början av projektets gång skapade han många kontakter i sitt nätverk, men det är 
först nu, cirka fem år senare, som han har kunnat börja utnyttja många av dem. Almi 
har till exempel spelat en stor roll för Ljushuvudet. Grundaren menar att det var Almi 
                                                 
13 Dessa produkter kan inte nämnas på grund av sekretessrelaterade skäl. 
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som gjorde att han försökte realisera sin idé. Till en början trodde han att Almi bara 
hjälpte till med patent men upptäckte sedan att så inte var fallet. Hans handläggare på 
Almi har fungerat som ett personligt stöd och en ventil för idén då han inte kunde 
diskutera den med någon annan innan patentet gick igenom (alla på Almi har skrivit 
på sekretessavtal). De har hjälpt till med patentgranskningar och vissa undersökningar 
och grundaren har även fått ett lån på 75 000 kronor från Almi. Framförallt har de 
hjälpt till med att hjälpa honom ”öppna dörrar” och skapa nya kontakter. Grundarens 
nätverk har byggts upp genom att han (efter att patentet gick igenom) hela tiden pratar 
om projektet med allt och alla och även har sökt upp personer som kan vara av nytta 
för honom. Idag samarbetar han med bland annat Karolinska Institutet, Stockholms 
byggmästareförening, NCC, Skanska och PEAB (byggföretagen tillhör nätverket för 
hans produkt lysande bygghjälmar) samt Folksam. Han har även kontakter på Danske 
Bank och SEB där han arbetar/arbetade. Grundaren har i sin vilja att stärka det egna 
varumärket ibland spelat ut aktörerna mot varandra. Ett exempel på detta var när Almi 
angavs som samarbetspartner då grundaren sökte samarbete med Karolinska institutet 
på samma vis som Karolinska institutet angavs som samarbetspartner för att styrka 
Ljushuvudets relation till Almi även om dessa egentligen inte hade så mycket att göra 
med den innovationen. Nätverket utvecklas hela tiden och inkluderar samtliga perso-
ner och organisationer som kommer i hans väg inklusive det storföretaget Peltor som 
anses som en konkurrent. Enligt grundaren har denna konkurrent frågat honom om de 
kan hjälpa honom med något i framtiden t.ex. produktutveckling.   
 
Grundaren anser inte att han stött på några direkta hinder eller bakslag längs med vä-
gen. Det han upplevt som svårt har varit att få tag på finansiering. Bekanta runt om-
kring honom anser att han har fått slita men så har grundaren själv inte upplevt det. 
Han anser att den tid han lagt ner har varit rolig och han har känt sig stolt över projek-
tet och njutit av jakten på titeln Uppfinnare. Grundaren beskriver själv hur han gick 
upp på mornarna innan familjen vaknade, arbetade på tunnelbanan, på lunchraster och 
på kvällar när familjen var upptagen med annat för att få ihop tid till projektet. På 
detta sätt fick han ihop tid till projektet men menar också att han då inte gjorde något 
annat än entreprenörskapet. Deltagandet i Draknästet var det mest emotionellt jobbiga 
under projektets gång. Där deltog han för att synas och för att han ville ha pengarna. 
Inget avtal skrevs mellan Ljushuvudet och drakarna men grundaren fick senare tre 
erbjudanden inom 24 timmar varav han accepterade ett utav dem. Denna kontakt för-
medlades av hans arbetsgivare Danske Bank. Grundaren hade även innan Draknästet 
sålt fem procent av bolaget till sin revisor som skött hans bokföring med mera under 
projektets livslängd varför han kände sig nöjd med den investering han fått. 
 
Personerna som visste om Ljushuvudet innan patentet gick igenom var få. Det var 
grundaren, hans fru och hans handläggare på Almi.  Detta medförde att grundaren fick 
ta på sig samtliga av de nödvändiga rollerna i projektet. Han fungerade till exempel 
som prototyputvecklare, säljare och ekonomiansvarig. Projektet lever så länge grun-
daren driver det, om han lägger ner dör projektet. Idag är det fler personer involvera-
de. Hans revisor är den mest aktiva investeraren han i dagsläget har, han fungerar som 
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ett bollplank och en person som grundaren ”står till svars för”. Då grundaren innehar 
väldigt mycket kunskap om, och en stor helhetsbild av, projektet och allt som rör det 
runtomkring fattas de flesta besluten av honom själv. Investerarna har en tillit till ho-
nom och låter honom göra det han tror är bäst varför inga direkta konflikter har upp-
stått bland de som är involverade i projektet. 
 
Riskmedvetenheten har varit hög hos grundaren, hans största rädsla har varit att sätta 
familjen i skuld. Från familjekassan fick han 500 kronor i månaden för sitt projekt. 
Resten av pengarna har han arbetat ihop genom sidoarbeten och småprojekt. Han för-
söker alltid välja det alternativ som medför minst risk, då känner han att han gjort ett 
bra val. Han spenderar mycket tid på att försöka ligga före och förutspå eventuella 
risker som kan ligga i framtiden. 
  
För framtiden har grundaren en långsiktig plan. Han ser att hans roll kommer att 
minska och att mer kapital kommer att behövas, det vill säga hans andelar kommer att 
minska. Han vill inte att den roll han har idag ska finnas i projektet, det ska finnas 
människor som kan ta över projektet. Kanske blir det så att han behåller lite av ägan-
det eller helt enkelt säljer av hela projektet, möjligheterna är många. Innan Ljushuvu-
det är färdigt som projekt vill grundaren starta ett nytt som han kör parallellt. Han vill 
inte köra endast ett projekt i taget men poängterar dock att han alltid har ett huvud-
spår, i detta fall Ljushuvudet.  I sin bibel har han en pärm full av idéer han kan för-
verkliga. Grundaren ser att entreprenörskap endast handlar om att ha glöd och vara 
driven och dessa har han båda två. 
 

Det är ungefär som nån som sa om aktier, du har ju inte förlorat dina aktier förrän 
du har sålt dem. (…) Så länge du håller på så har du inte förlorat som entreprenör. 
 

På samma sätt ser han Ljushuvudet vilket har gett honom ett stort kontaktnät, ett fem 
år långt CV och framförallt kunskap som han kommer att ha med sig genom hela livet 
oavsett vad som händer med Ljushuvudet. 
 

5.4 Analys Ljushuvudet  
 
Detta är vad vi funnit i Ljushuvudets Initieringsperiod: 
 
1. Innovationer initieras inte ”i stundens hetta”, eller genom en enda dramatisk hän-
delse och inte heller av en ensam entreprenör. I de flesta fallen var det en utdragen 
mognadsprocess som kunde vara i flera år och i vilken till synes slumpartade händel-
ser skedde som föregick och bäddade för initierandet av innovationen. 
 
Mognadsprocessen i Ljushuvudet varade i ett par månader. Från det att grundaren 
började cykla efter sommaren till det att den första prototypen var färdig i november. 
Grundarens egenskaper som ”problemlösare” är definitivt en viktig grund till varför 
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han kom på idén. Utan denna tror vi inte att han hade kommit på den. Detta tänk har 
han fått med sig genom sin uppfostran och sin uppväxt. Det kan ses som en slump att 
han började cykla och kom på idén men vid en andra anblick ser man att hans beslut 
att börja cykla togs medvetet och det var hans problemlösaregenskaper som gjorde att 
han såg de medföljande möjligheterna. Det tankesätt han tillägnat sig genom livet 
bäddade för att han kunde se denna möjlighet och han kunde påbörja innovationen. Vi 
vill därför hävda att området inom vilket grundaren valde att fokusera sin energi på 
möjligen kan beskrivas som slumpmässig men att just han såg en affärsmöjlighet och 
var beredd att gå vidare med sin idé var ingen slump. 
 
 I termer av Shanes två breda kategorier av faktorer som påverkar sannolikheten att 
vissa människor kommer att upptäcka vissa möjligheter (1. innehav av information 
som är nödvändig för att identifiera en möjlighet och 2. de kognitiva egenskaperna 
som är nödvändiga för att kunna värdera den) ser vi framför allt steg 2 som framstå-
ende i detta fall. Som Johann själv uttrycker det då han pratar om sin idé ” Jag tror att 
säkert 1000-tals människor har fått idén nån gång runt om i världen. Men det är ingen 
som orkar dra racet. Vi är för bekväma många av oss. Många har inte ekonomiska 
möjligheter, men jag tror säkert många fler har fått idén”. Det som inte stämmer med 
MIRPs observationer i detta processteg är att grundaren bakom Ljushuvudet själv 
kom på idén. Innovationen initierades av en ensam entreprenör. Detta processteg 
stämmer trots denna avvikelse i hög grad med de andra observationerna MIRP gjort 
av steget.  
 
2. Koncentrerade ansträngningar till att initiera innovationerna triggas av ”chocker” 
från interna eller externa källor. 
 
En uppenbar ”chock” i Ljushuvudets innovationsprocess är när grundaren var med om 
en cykelolycka och då tänkte att han ska se till att hjälmarna hamnar i produktion. 
Innovationsarbetet var dock redan igång vid tidpunkten för cykelolyckan, den första 
prototypen var klar i november och cykelolyckan skedde i december. Vi tror dock att 
cykelolyckan gjorde att grundaren kände att hans arbete var ännu mer viktigt och att 
behovet av en lysande hjälm verkligen fanns, vilket troligtvis ledde till en koncentra-
tion av ansträngningar och ökad motivation till att realisera idén. Detta steg i Ljushu-
vudets innovationsprocess stämmer i ganska hög grad med MIRPs observationer. Det 
som skiljer är att innovationsarbetet vid chocktidpunkten redan var igång, chocken 
ökade mest på motivationen hos grundaren. 
  
3. Planer utvecklas och presenteras för riskkapitalister eller top managers för att få 
resurser till innovationsutveckling. Dock är det ofta nödvändigt att, när innovationens 
utveckling börjar, det sker repetitiva ansträngningar till att omstrukturera och omfi-
nansiera innovationsenheten för att omvandla innovativa idéer till praktiska verklig-
heter för införande/upptagande och spridning. 
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Från dag ett i Ljushuvudets innovationsprocess har grundaren fört dagbok över hän-
delser och tankar han haft i och kring projektet. Det var först 3-4 år efter starten som 
han skrev en riktig affärsplan. Innan det fungerade dagboken som den plan han pre-
senterade för externa aktörer, exempelvis Almi, för att få hjälp och tillgång till resur-
ser. Enligt grundaren själv spelade stödet från Almi en viktig roll i att han realiserade 
sin idé. De fanns som ett personligt stöd och bollplank under hela processen. Men 
framförallt var de viktiga i det första stadiet då de var de enda han kunde ventilera 
idén med eftersom patentet inte var klart ännu. Grundaren menar själv att han genom 
processens gång har haft svårt att få tag på finansiering. Han har genom projektets 
gång arbetat vid sidan av sitt dagliga arbete och på många kreativa sätt försökt skaffa 
resurser till utvecklandet av innovationen. Detta processteg stämmer i väldigt hög 
grad överens med MIRPs observationer.  
 
Detta är vad vi fann i Utvecklingsperioden. 
 
4. Den initiala innovationsidén förökar sig snabbt och ger upphov till ytterligare idé-
er och aktiviteter som bildar divergenta och parallella vägar. 
 
Grundidén bakom Ljushuvudet, ”syns du inte så finns du inte i trafiken” förändrades 
inte. Det som förändrades var produkterna kring grundidén. Till en början tänkte 
grundaren göra hela cykeln lysande men ändrade sig sedan till att göra hjälmen lysan-
de. Utifrån grundidén härstammar även de lysande bygghjälmarna samt övriga säker-
hetsrelaterade produkter. Detta tolkar vi som ”ytterligare idéer och aktiviteter som 
bildar divergenta och parallella vägar”. I enlighet med MIRPs processteg ser vi att 
detta steg i hög grad har skett i Ljushuvudets innovationsprocess. 
  
5. Bakslag, motgångar och misstag sker ofta då planer går fel eller oväntade händel-
ser i miljön betydligt ändrar grundförutsättningarna för innovationen. När bakslag 
sker går tidsplanerna för resurser och utveckling isär. Initiellt görs justeringar av 
dessa scheman vilka skänker en period av ”grace” för att anpassa/bearbeta innova-
tionen. Men med tiden växer ohanterade problem i en hög takt och blir till onda cirk-
lar. 
 
De främsta motgångarna i denna innovationsprocess har för grundaren varit att få tag 
på finansiering. Grundaren själv anser inte att allt det arbete han lagt ner har varit ”sli-
tigt” och jobbigt eller att han haft några direkta bakslag. Vidare detta påstående speg-
lar sanningen kan inte besvaras då det i allra högsta grad är en subjektiv uppfattning 
grundad på individens erfarenheter och värderingar. En motgång vi kan se är att det 
tog så lång tid att få patentet. Det måste vid projektets gång ha funnits tidpunkter då 
grundaren inte kunnat ta det vidare och utveckla det då patentet inte var klart. Grunda-
ren kunde vid detta tillfälle inte prata med någon annan än sin fru och handläggare på 
Almi, varför exempelvis eventuell försäljning eller tillverkning inte kunde förhandlas 
om under dessa perioder. 
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Vi ser att detta processteg i hög grad stämmer överens med Ljushuvudets innova-
tionsprocess. 
  
6. För att ytterligare försvåra problemen ändras kriterierna för vad som räknas som 
succé respektive misslyckande samt skiljer de sig åt mellan de som kontrollerar resur-
serna och managers av innovationen. Kriterierna divergerar även över tiden vilket 
ofta utlöser maktstrider mellan insiders och outsiders. 
 
Huvudspåret i projektet har under dess livstid varit hjälmarna. Detta har inte föränd-
rats. För grundaren bakom Ljushuvudet har framförallt de ekonomiska målen föränd-
rats under projektets gång. Han vill i dagsläget ha en högre inkomst så att han i slutet 
av månaden inte behöver fundera på om han har pengar så det räcker till sina utgifter. 
Hans viktigaste mål, att få titeln Uppfinnare, har inte ändrats under resans gång. Då 
grundaren mestadels drivit projektet själv har det varit hans värderingar som styrt fö-
retaget och uppenbarligen har inga maktstrider tagit plats. De investerare som är med i 
Ljushuvudet låter grundaren sköta de flesta besluten då det är han som har mest kun-
skap om projektet. De andra litar på grundaren. Då grundarens värderingar inte nämn-
värt förändrats under resans gång hittar vi inte mycket i Ljushuvudets innovationspro-
cess som överensstämmer med det sjätte processteget enligt MIRPs observationer. 
  
7. Innovationspersonalen deltar på obestämda sätt. De tenderar vara involverade på 
deltid och en hög grad av omsättning på personalen sker. Under deras deltagande 
verkar personalen uppleva en känsla av eufori i början, frustration och smärta i mel-
lanperioden, och nedstängning (closure) i slutet av innovationens resa. Dessa förän-
derliga känslor representerar några av de mest smärtfyllda upplevelserna för innova-
tionens deltagare och managers. 
 
Till en början var det cirka tre personer som kände till projektet. Grundaren, hans fru 
och innovationsrådgivaren på Almi. Där vi står idag är det, förutom grundaren, en 
aktiv investerare (revisorn) samt en investerare till vilken är mer passiv. Det finns 
även många människor i grundarens nätverk som hjälpt till på ett eller annat sätt. Men 
dessa kan inte sägas vara involverade i projektet. Grundaren utgör stommen i Ljushu-
vudet, sen kan de människor som har figurerat runtomkring projektet mest liknas vid 
bifigurer. Sant är dock att dessa personer verkar ha kommit och gått i projektet, figu-
rerat när det har funnits ett behov. Revisorn och handläggaren på Almi är undantagen. 
De verkar ha funnits med på en regelbunden basis i projektet. Enligt vår information 
skulle vi säga att grundaren måste ha varit euforisk och passionerad i början utav det. 
Han ger som exempel hur han sprang och köpte den batteridrivna julgransslingan för 
att kunna arbeta på sin prototyp. Sådana typer av infall och ageranden har bara en 
driven och inspirerad person. Hans påstående om att alla de arbetstimmar han lagt på 
projektet har varit roliga arbetstimmar är ytterligare en sak som pekar på hans entusi-
asm och eufori över projektet. Han säger även själv att han varit väldigt frustrerad 
över att patentet tagit så lång tid. Projektet kan dock inte sägas vara i sin avslutande 
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fas varför inga känslor av closure har observerats hos grundaren. Vi anser att detta 
steg i hög grad har kunnat observeras i Ljushuvudets innovationsprocess. 
  
8. Investerare och top managers är titt som tätt involverade under hela processen, de 
utvecklar olika roller och fungerar som kontroller för varandra, de ingriper i pro-
blemlösning osv. Det var sällan som stora innovationsutvecklingsproblem löstes utan 
investerare och top managers inblandning. 
 
Det är framförallt en av Ljushuvudets investerare som har varit tätt involverad under 
hela processen och detta är revisorn. Han har fungerat som bollplank och kritiker i 
den mening att grundaren behövt ”stå till svars” för honom.  De andra investerarna 
har inte varit inblandade i Ljushuvudets dagliga verksamhet.  Eventuella problem som 
kommer upp löses troligtvis för det mesta av grundaren då det är han som har den 
största inblicken och engagemanget i projektet. Almi räknas som investerare genom 
att de lånat ut pengar till grundaren. Men initialt i projektet var Almi inte investerare 
men hade ändå en aktiv och betydelsefull roll. Innovationsrådgivarens (på Almi) 
funktion har framförallt varit som bollplank och personligt stöd men han har även 
hjälpt till att utveckla grundarens nätverk. Almi har haft rollerna som MIRP kallar för 
”investerare” och ”top managers”. Vi skulle dock gärna tona ner Almis betydelse i 
form av investerare. I alla fall vad gäller rena pengar, det är tydligt att de gjort mycket 
investeringar i form av tid och resurser samt tagit på sig uppdrag för entreprenörens 
räkning. Vi skulle gärna kalla Almis roll för ”välfärdsintressent” i den mening att de 
representerar staten och dess vilja att se den ekonomiska utvecklingen spira i form av 
innovationer och nya företag. Detta steg har till en viss grad (delvis) skett i Ljushuvu-
dets innovationsprocess. 
 
9. Innovationsenheterna skapar normalt sett relationer med andra organisationer för 
att få tillgång till resurser, kompetenser eller äganderätter som är nödvändiga för att 
utveckla sina innovationer. Dessa dyadiska relationer verkade (operated) självstän-
digt från andra interorganisatoriska relationer för ett tag, men genom tiden och för-
ändrade omständigheter omvandlades de till komplexa nät av varandra beroende 
nätverk där en händelse i en dyadisk relation skapade en kaskad av dominoeffekter på 
andra relationer i nätet. 
 
Grundaren bakom Ljushuvudet tog relativt tidigt i innovationens förlopp kontakt med 
Almi. Detta var den enda organisation han ”nätverkade” med innan patentet hade gått 
igenom. Efter att patentet gick igenom var grundarens strategi att prata med allt och 
alla om projektet. Idag har han samarbeten med bland annat Folksam och NCC. Den 
viktigaste organisationen för innovationsutvecklandet i Ljushuvudet har varit Almi. 
Där har grundaren både fått tag på kompetens och resurser nödvändiga för innovatio-
nens utveckling. Vi kan inte tydligt skönja ett mönster att Ljushuvudets relationer har 
påverkat varandra. Händelser i en relation i nätet har inte synbart påverkat relationer i 
andra delar av nätverket. I sin strategi att stärka sitt egna varumärke genom samman-
länkningen till andra etablerade och respekterade varumärken har de olika aktörerna i 
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viss mån spelats ut mot varandra. Ett exempel på detta var när Almi angavs som sam-
arbetspartner då grundaren sökte samarbete med Karolinska Institutet på samma vis 
som Karolinska Institutet angavs som samarbetspartner för att styrka Ljushuvudets 
relation till Almi. Detta processteg i Ljushuvudets innovationsutveckling har till viss 
del skett i enlighet med MIRPs observationer av innovationsprocesser.  
 
10. Entreprenörer är samtidigt involverade i andra aktiviteter utanför den närliggan-
de innovationen genom att arbeta med konkurrenter, handelsorganisationer och stat-
liga organ för att skapa industri eller kommunikativ infrastruktur nödvändig för stöd 
och legitimitet för deras innovativa strävanden. 
 
Grundarens strategi att prata med allt och alla om innovationen är ett exempel på det-
ta. Han har pratat med kunder, potentiella kunder och ”folk som är bra att ha med sig” 
dvs. som styrker Ljushuvudets varumärke (t.ex. Karolinska Institutet), även om de 
inte har varit direkt involverade i innovationen har grundaren frågat om han fått ange 
organisationen i fråga som sammarbetspartner. Dessutom har han samtalat med kon-
kurrenter som frågat honom om de kan hjälpa honom med något i framtiden. Process-
steget stämmer således bra med MIRP-teorin.   
 
Den realiserande /avslutande fasen 
 
11. Upptagandet, införandet av innovationen och implementeringen av den låter inte 
vänta på sig, utan sker under utvecklingsperioden genom att integrera nytt med gam-
malt, eller återuppfinna innovationen för lokala behov. 

Införandet av innovationen fick vänta tills patentet gått igenom, men visst skedde det i 
utvecklingsperioden. Då införandet av innovationen inte kan anses vara avslutad är 
detta ett arbete som idag fortgår. Detta stämmer alltså inte bra överens med den bild 
MIRP-modellen presenterar. Innovationens implementering på marknaden har tagit 
lång tid på sig i väntan på ett patent och denna tid beskrivs av grundaren som väl till-
tagen för att hinna fundera på innovationens och företagets angelägenheter. Anpass-
ningar av produkten kommer att ske, men då främst som en ny version av innovatio-
nen, ett nytt spår, och inte som en åtgärd för att korrigera en icke-färdigutvecklad pro-
dukt. 

12. Innovationens resa slutade när en innovation är klar/introducerad på marknaden 
eller när resurserna tagit slut. Investerare eller top managers tillskriver om innova-
tionen var lyckad eller misslyckad. Även om dessa tillskrivelser ofta är missriktade så 
påverkar de i hög grad innovationens öde och innovationsdeltagarnas karriärer. 
 
Innovationsresan i Ljushuvudet är inte över. Innovationen kan inte sägas vara introdu-
cerad på marknaden. I grundarens ögon är innovationen lyckad. Han anser att man 
inte har förlorat eller misslyckats förrän man ger upp. Glöden och drivenheten är i 
hans ögon viktig, och den har han. Detta steg stämmer således till en viss del in på 
Ljushuvudets innovationsprocess. 
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Idéns uppkomst 
Varför kom just grundaren bakom Ljushuvudet, Johann Wallnöfer, på idén om en 
lysande cykelhjälm? Som tidigare nämnts har grundarens egenskaper som problemlö-
sare spelat in och det var dessa som gjorde att han såg att säkerheten i trafiken kunde 
förbättras genom den teknologiska uppfinningen Ljushuvudet. Hans jakt på att skaffa 
sig titeln Uppfinnare spelade också roll då han ständigt letade efter saker att förbättra 
och så småningom kunna ta patent på. Dessa faktorer passar bra in på Shane och Ven-
kataramans kategorier av faktorer som påverkar sannolikheten att vissa människor 
kommer att upptäcka vissa möjligheter vilka är 1. Innehav av information som är 
nödvändig för att identifiera en möjlighet och 2. de kognitiva egenskaper som är nöd-
vändiga för att kunna värdera den. Ljushuvudet kan även klassas in i den första av 
Shane och Venkataramans tre kategorier av möjligheter, 1. Skapandet av ny informa-
tion, som till exempel vid nya teknologiska uppfinningar. 
 
Möjlighetens varaktighet är relativt lång, i Sverige, då grundaren har patent på upp-
finningen. Han har även förlängt varaktigheten då han varit väldigt försiktig med att 
inte prata om idén för någon annan än familj och personer som skrivit på sekretessav-
tal (exempelvis handläggaren på Almi) innan patentet gick igenom. Han har också 
skaffat sig stor kunskap om projektet då han intensivt arbetat med det nästan dagligen. 
Det som minskar möjlighetens varaktighet är att den är relativt lätt att imitera. Imita-
tion är också något som grundaren räknar med. 
  
Varför exploaterade grundaren till Ljushuvudet den upptäckta möjligheten? Enligt 
Shane och Venkataraman måste entreprenören tro att det förväntade värdet av den 
entreprenöriella vinsten och exploaterandet av möjligheten är tillräckligt stor för att 
kompensera för alternativkostnaden för andra möjligheter, även kostnaden för fritid. 
Detta stämmer i hög grad in på grundarens synsätt på möjligheten. Han beskriver själv 
hur han gick upp innan på familjen på morgnarna samt arbetade på lunchraster och 
annan övrig tid för att få ihop tid till projektet. Han levde bara entreprenörskapet, nå-
got annat hade han inte tid till förutom sitt dagliga arbete och familjen. I detta fall var 
den entreprenöriella vinsten hägringen om patentet och titeln Uppfinnare. Vi tror inte 
att det var de ekonomiska målen som var drivande. Grundaren hade även tidigare er-
farenheter av andra små projekt, vilket också ges som en förklaring av Shane och 
Venkataraman till varför vissa individer är mer benägna än andra till att exploatera 
möjligheter. Andra förklaringar är att individerna har tillgång till stort finansiellt kapi-
tal, riskkalkylering (vad som uppfattas som stor/liten risk) samt individens optimism. 
Av dessa faktorer kan vi se att riskkalkylering och optimism stämmer in på Ljushuvu-
dets idéexploaterande. Det fanns ingen tillgång till stort finansiellt kapital, snarare 
tvärtom. Grundaren har genom hela projektets gång varit väldigt riskmedveten. Han 
är som han själv säger mest nöjd när han väljer ett beslut som innefattar minst risk för 
honom själv och projektet. Vi anser också att han är väldigt optimistisk. Hans uttalan-
den om att ett entreprenörskap aldrig är misslyckat förrän glöden är borta pekar på 
detta. 
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De två institutionella sätt på vilka en möjlighet kan exploateras enligt Shane och Ven-
kataraman är skapandet av nya företag och sälja den upptäckta möjligheten på mark-
naden. Inget av dessa stämmer direkt in på Ljushuvudet. I dagsläget drivs innovatio-
nen som ett projekt och detta tror vi har att göra med grundarens riskmedvetenhet. 
Han vill inte starta upp exempelvis ett aktiebolag då det medför stora kostnader. Kan-
ske görs detta längre fram i tiden när innovationen börjat stabiliseras och etableras på 
marknaden.  

Causation/Effectuation 
Vi gör i detta avsnitt en klassificering och tolkning av hur Ljushuvudets innovation 
har framkommit i termer av causation och effectuation. I motsats till vad Sarasvathy 
säger, att entreprenörer vanligtvis inte specifikt vet vad de vill utan har mer generella 
mål, ser vi att grundaren bakom Ljushuvudet i många år haft ett specifikt mål han 
ville nå, nämligen att få kalla sig själv Uppfinnare och vara ägare av ett entreprenörs-
kapsprojekt. I Sarasvathys termer har Ljushuvudet tillkommit genom en causationpro-
cess. Grundaren valde mellan många olika medel, många olika idéer han kunde för-
verkliga, för att nå det specifika målet (effekten) vilket var att kunna kalla sig Uppfin-
nare.  
 
Precis som i analysen om idéns uppkomst visar Sarasvathy på individens förmåga att 
upptäcka möjligheter. Hon menar också att entreprenörer i vissa fall kan skapa möj-
ligheter. Ljushuvudet anser vi är en skapad möjlighet. Grundaren var ”på jakt” efter 
entreprenöriella möjligheter och såg genom sina tidigare erfarenheter och sin pro-
blemlösaregenskap ett sätt att förbättra cyklisters säkerhet i trafiken. Han skapade 
möjligheten att göra denna förbättring. Idén skapades av pullfaktorer. Grundaren såg 
möjligheter att förverkliga sin dröm, titeln Uppfinnare. 
 
Vid en översikt över de olika punkter Sarasvathy tolkar som causation respektive ef-
fectuation ser vi att punkterna under causation passar bättre in på Ljushuvudet. På 
följande sätt tolkar vi de punkter Sarasvathy räknar som causationbeslut. 
 

• ett givet mål som ska nås eller ett beslut som ska fattas (vanligtvis välstruktu-
rerad och specifik), 

Grundaren bakom Ljushuvudet hade målet att skaffa sig titeln Uppfinnare. Detta anser 
vi vara ett specifikt och välstrukturerat mål. 
 

• en uppsättning alternativa medel eller anledningar (causes) (som kan genere-
ras genom beslutsprocessen), 

Alla de tidigare projekt och uppfinningar grundaren utvecklat skulle alla ha kunnat 
vara medel till att nå målet. Han valde att avveckla dessa men har, som han själv sä-
ger, en pärm full av idéer som kan utvecklas. Detta samt att han redan idag har sido-
spår (andra uppfinningar) vid sidan av Ljushuvudet han arbetar på. Hade han inte 
”lyckats” med Ljushuvudet hade han haft flera idéer att ta till. Det kan även vara så att 
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han med flera patent, skulle anse sig vara mer Uppfinnare, en större entreprenör, var-
för han i framtiden kanske utvecklar fler idéer och patenterar dem, som medel till må-
let.  
 

• restriktioner på möjliga medel (vanligtvis påtvingade av miljön) och, 

Grundaren menar själv att han haft svårt med finansieringen av projektet. Dessa re-
striktioner har gjort att han bara haft ett fåtal vägar att gå. Till exempel skulle en per-
son med stark ekonomi kunna patentera ”vad som helst” (för han/hon har resurserna 
det krävs för att få ett patent) och sedan kunna kalla sig Uppfinnare (enligt grundarens 
definition av uppfinnare). Grundaren har fått arbeta mycket för att få ihop resurserna 
till exempelvis patentet.  
 

• kriterier för att välja mellan medlen (vanligtvis maximering av expected return 
i termer av de förbestämda målen). 

Det sätt vi tolkar detta steg på är i enlighet med grundarens tre faser för idéer. I första 
fasen är det bara en idé, i den andra gör han research och kollar om idén kan ha ett 
värde samt kanske utvecklar en prototyp. I den tredje fasen bestämmer han sig för att 
vidareutveckla idén eller kassera den. Vanligtvis så fastnar hans idéer i fas två. Detta 
tolkar vi som att han har vissa kriterier för medlen (idéerna) som måste uppfyllas in-
nan han kan gå vidare med dem. Troligtvis så faller idéerna ofta för att grundaren ser 
att de inte kommer att kunna generera det värde han har som krav. 

5.5 Resultat Anonym 
 
Detta resultat är baserat på intervjun med en representant för företaget. Alla citat och 
dylikt är hämtade från denna.  
 
Detta anonyma aktiebolag arbetar med att tillhandahålla säker kommunikation, fram-
för allt genom att kryptera e-post. Företaget startade 2005 och den utvecklade mjuk-
varan som idag distribueras globalt marknadsintroducerades år 2008.  
 
Grundidén i företaget, vilken patentsöktes 2006, är att tillhandahålla säker kommuni-
kation, vilket växte fram ur en teknisk lösning på ett problem som innebar en väsent-
lig förbättring av tidigare lösningar. Lösningen bygger på ett nytt sätt att kryptera e-
post på där fördelen med lösningen är att den ur användarperspektiv är enkel att an-
vända. 
 
Bakom grundidén låg en mjukvaruutvecklare med fast anställning på ett företag vilka 
inte gav något gehör på utvecklarens initieringar till att få utveckla sin idé. Detta led-
de till att mjukvaruutvecklaren, genom en gemensam vän, kontaktade grundare num-
mer två (informanten) som sedan tidigare hade ett, om än något begränsat, rykte om 
sig att vara entreprenöriell efter ett antal mindre projekt. Då informanten kontaktades 
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arbetade han på heltid som verksam forskare inom ett område för IT-projekt. Ett sam-
arbete startades vid sidan av de bådas arbeten. 
 

Så i steg 1 ville vi titta på om det var gjort förut och då fick vi ett lån av Almi på 
5 000 kr som Almi betalade direkt till en patentjurist i USA med uppdraget att 
screena patent och se om det verkade som att någon försökt att skydda den här 
idén tidigare. Innan dess kollade vi upp lite så här ’hur ser marknaden ut?’. Vi 
gjorde liksom en väldigt grov uppskattning ’Kan man tjäna pengar på det här? 
Finns det utrymme på marknaden för oss?’, vi kom fram till ’ja, kanske’.[…] men 
det var nog mest höftskott liksom. Om jag ska vara ärlig så var inte det jätterigo-
röst utan det verkade mest vara en jättekul grej.  
 

Uppskattningarna gjordes utifrån databaser som var tillgängliga för informanten då 
han var forskare. De utgick bland annat från IT-analysföretaget Gartner och deras 
globala studier och rapporter där de bland annat hämtade data om hur mycket mark-
naden för IT-säkerhet och kryptering växer. Utifrån dessa siffror, sökningar på Goog-
le, samt vetskapen om att folk använde IT och elektronik i allt större utsträckning 
drogs slutsatsen att det borde bli viktigare och viktigare med IT-säkerhet. Efter en 
patentgranskning såg man att lösningen inte fanns. Nästa steg de tog blev att försöka 
bygga lösningen. Mjukvaruutvecklaren visste hur lösningen skulle byggas tekniskt 
men hade inte själv den spetskompetens som krävdes för att bygga de mer invecklade 
delarna av produkten. Denna spetskompetens som behövdes är enligt grundarna väl-
digt sällsynt. 
 
En lämplig programmerare, bosatt i Vitryssland, hittades på Internet genom att denna 
hade tillverkat mjukvara för övervakning av kommunikation. Utifrån denna mjukva-
rulösning kunde man se att personen ifråga besatt precis rätt kompetens för att tillver-
ka krypteringslösningen man sökte bygga. Kontakten dem emellan etablerades och en 
anställning på konsultbasis följde.  
 

...den duktigaste utvecklaren jag någonsin mött, han skriver så vacker kod alltså. 
Ett sådant här matematiskt geni och hur stabil och pålitlig som helst.  
 

Efter den Almi-finansierade patentundersökningen beviljades ett Almi-lån på några 
hundratusen med avsikt att utveckla själva mjukvaran. De båda grundarna fortsatte 
arbeta, informanten med sin forskartjänst och mjukvaruutvecklaren bytte till en annan 
arbetsgivare. Resurserna gick till programmeraren i Vitryssland och efter 1,5 år fyllda 
av problem stod mjukvaran klar. En mindre nyemission genomfördes, externa ägare 
togs in och i april/maj 2008 introducerades mjukvaran på marknaden. 
            
Medan den första grundaren (mjukvaruutvecklaren) fortsätter att arbeta på sitt vanliga 
jobb kliver informanten på projektet på heltid i början av 2008. Vägen till detta beslut 
beskrivs som lång och kantad av en lång rad beslut om att driva projektet vidare sna-
rare än ett stort go-beslut. Det var händelser som till exempel när Almi beviljade ett 
lån på 5000 kr som drev på processen fram till nästa bekräftelse och till slut hade man 
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kommit så pass lång och fått så pass mycket positiv respons att man beslutade att ta 
det till nästa nivå:  
 

Nu har vi fått massa kvitton på att det här verkar fungera och det är så pass myck-
et att göra att det inte riktigt går att fortsätta göra andra saker också. 
 

Man sökte därefter få in så pass mycket pengar till företaget att en månadslön kunde 
lyftas ut av informanten, om än en begränsad sådan. Förutom de diverse bekräftelser 
som låg bakom de successiva besluten att driva processen vidare beskriver informan-
ten att dennes vilja att vara egenföretagare och chef över sig själv som en personligen 
väldigt viktig drivkraft. Förhoppningen om en riklig ekonomisk avkastning har även 
varit drivande men mer som en bakgrundsfaktor, det viktigaste har för informanten 
varit att inte behöva ”slava för någon annan”. Dessutom anges ”ideologiska” före-
ställningar i form av att entreprenörskap och egenföretagande är den mest samhälls-
nyttiga gärningen man kan göra, som en bidragande motivationskraft. Ytterligare en 
drivkraft som anges var insikten i att kunskap förvärvas under processens gång, vilket 
gör projektet meningsfullt även vid ett misslyckande. Den första grundarens (mjukva-
ruutvecklarens) motivation är enligt informanten antagligen delvis grundat på viljan 
att utveckla sin idé och ett visst missnöje med sin dåvarande arbetsgivare.  
 
Vägen till marknadsintroduktionen beskrivs av informanten som lång och påfrestande 
både ekonomiskt och psykiskt. Mjukvaran var dyr att utveckla och det var länge 
oklart om den över huvud taget skulle gå att bygga. Att i detta läge investera både tid 
och pengar istället för at satsa på en karriär på ett företag var jobbigt i sig, att dessut-
om försöka knyta investerare till sig i detta läge och begära deras tid och pengar gjor-
de det ytterligare påfrestande i denna osäkra tid. Att knyta kapital till säg uppges vara 
den svåraste delen i processen, samtidigt utrycks det inte på något sätt som ett över-
mäktigt problem utan beskrivs snarare som knepigt. Almi beskrivs i detta samman-
hang som en stor hjälp då deras lån utgjorde en stor del av finansieringen i produktut-
vecklingsfasen.  
 

Jag hade hur mycket kontakter som helst i finanssvängen, massa kompisar, släkt, 
familj och vänner, hur mycket kontakter som helst. Och jag är ganska bra på att 
pitcha, kan stå och snacka. Och du vet jag höll på hur länge som helst och fick 
ihop 300 000. Och det var alltså i tidig fas. Det finns liksom ingen som vill inve-
stera i det här. Det går inte. Det finns inga pengar i de här tidiga skedena, alltså nu 
pratar jag innan man har egen försäljning. 
 

Denna tid var även fylld av dispyter i synnerhet rörande huruvida det kapital man 
knutit till sig var tillräckligt eller inte. Informanten upplever att den första grundaren 
(mjukvaruutvecklaren) hade dålig inblick i jobbet bakom att anskaffa kapital och där-
för hade orealistiska förväntningar. Vidare hade de olika åsikter om vad mjukvaran 
borde innehålla. Respondenten kom med ett flertal idéer inspirerade av vad han sett 
skulle efterfrågas på marknaden vilket inte alltid mottogs väl av den andra grundaren 
som var mer teknikorienterad. De två grundarnas roller har förändrats mycket med 
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tiden, de har båda lika stora ägarandelar och lika stor ansvar i de stora frågorna, men 
informanten har fått ett ökat operativt ansvar. Detta har bland annat yttrat sig genom 
att denna idag ansvarar för kravspecifikationen som en följd av sin insikt av vad som 
efterfrågas på marknaden. Denna insikt är både ett resultat av informantens forskning 
och branschkunskaper samt av dennes kontakter, med betoning på det sistnämnda.     
   
När mjukvaran väl var klar var vägen till marknaden inte så svår. Inom IT finns eta-
blerade sätt att ta till sig nya produkter. Genom att beskriva mjukvaran enligt en stan-
dard och genom att betala 100 dollar publicerades mjukvaran på 500 platser på inter-
net som distribuerar mjukvara och gör den sökbar där. Däremot var de tvungna att på 
konsultbasis knyta ytterligare mankraft till sig för att till exempel skapa och underhål-
la en marknadsmässigt godtagbar hemsida, även om de själva hade kompetensen. Allt 
som allt har det varit cirka tio involverade personer i projektet, vilket har varierat fram 
och tillbaka. Genom att ta in mankraft på konsultbasis har de kunnat styra budgeten 
bättre och kunnat skala ned på den väldigt snabbt vid behov. Mjukvaran nådde mark-
naden 2008 och det tog ungefär ett halvår tills de gjorde korrigeringar i produkten 
efter att ha tagit till sig av feedback från marknaden och idag jobbar de ”väldigt ly-
hört”. Att vara lyhörd och flexibel är något som enligt respondenten är återkommande 
i projektet på fler nivåer, saker och ting går fel ”hela tiden” och man gör misstag. Det 
går inte att undvika eller tillfullo kontrollera man måste försöka behålla lugnet i såda-
na situationer. 
 
Konkurrensen på marknaden beskrivs som ganska hård. ”..om ett större företag vill 
köra det här då kan de mobilisera. Vi har lagt ner kanske 13 000 timmar på det här, 
om de vet exakt vad de ska göra och lägger ner 10 000 timmar och har bra utvecklare, 
då kan de ha motsvarande produkt. Det går inte att undvika” (Anonym, 2009-11-11). 
Det största skyddet mot plagiering beskrivs vara att det finns ett betydande antal an-
vändare av innovationen idag. Dessutom skyddar den kunskapen man har skaffat sig 
längst resans gång mot vissa av konkurrenterna, det krävs en viss kompetensnivå. 
Dessutom har branschen inte speciellt låga inträdesbarriärer, produktframtagandet 
beskrivs som kostsamt vilket kan vara till visst skydd.  
 
Utöver de personer som varit direkt involverade i projektet har ett nätverk successivt 
vuxit fram som ringar på vattnet. Dessa kontakter fyller många funktioner, de inspire-
rar, motiverar och det skapar ”livlinor för framtiden” i form av erbjudande om att del-
ta i diverse projekt. Dessutom utgörs naturligtvis nätverket av affärsrelationer till be-
fintliga kunder och framför allt potentiella kunder. Dessutom beskrivs Almi och Con-
nect14 som en viktig del av nätverket och viktigt för nätverket då många kontakter har 
förmedlats genom dessa två organisationer. Almi och Connect, har även varit väldigt 
viktiga i andra sammanhang.  

                                                 
14 ”Connect är en ideell organisation med (enligt dem) Sveriges största nätverk. Connect kan användas 
av den eller de som vill utveckla sitt företag framåt och öka sin tillväxt. (www.connectsverige.se 2009‐
12‐11).  
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I alla fall där projektet befann sig var Connect jättebra med de tips och råd de gav 
oss. Connect och Almi fungerar. Alltså folk får säga vad de vill, det är kanonbra 
grejer. Sen att det alltid kan bli bättre är något annat men deras verksamheter har 
varit klockrena. 
 

 
De bidrag från dessa organisationer som informanten framför allt framhåller som vik-
tiga är Almis lån där man inte personligen blir ersättningsskyldig ifall projektet skulle 
misslyckas, Connects träning för pitching av sin affärsidé mot riskkapitalister och de 
kontakter som förmedlats av de båda organisationerna. Det var till exempel Connect 
som frågade om informanten ville vara med i Draknästet efter att de hade blivit till-
frågade om de hade någon entreprenör som skulle passa till programmet. Detta inne-
bar för informanten gratis marknadsföring som dessutom nådde ut till en relativt stor 
publik. Att söka billig (och gratis) marknadsföring är något som annars upptar en stor 
del av informantens vardag. Ytterligare ett exempel på gratis marknadsföring var när 
de utnyttjade FRA-debatten och gick ut på diverse aktuella forum och bloggar och 
föreslog en lösning till säker kommunikation. Trots hjälp från både Almi och Connect 
efterlyser informanten tillgång till erfarna och branschmässigt, aktuellt uppdaterade 
mentorer, någon som har gått igenom en liknande process för inte allt för länge sedan. 
 
Informanten har idag redan minst två affärsidéer som det bara ”kliar i fingrarna” att 
sätta igång med men hindras av de tidsmässiga och privata förutsättningarna för att 
kunna göra det. Idéerna är baserade på smart teknik för att lösa befintliga marknads-
problem. Informanten upplever därför att det vore roligt om detta projekt kunde läm-
nas över till någon. Detta upplevs dock som orealistiskt åtminstone för de två närmsta 
åren.  
 
Projektet kommer antagligen att säljas som en OEM-lösning eftersom företaget i sig 
självt är svårt att sälja i dagsläget. Att implementera idén i ett större antivirusföretag 
har varit en tidig strategi som präglat många beslut, inte minst rörande produktens 
utformning. Informanten upplever ingen känsla av att förlora kontrollen över företaget 
kommer vara känslomässigt jobbigt. Istället tycks en känsla av framåtsträvande domi-
nera: 
 

Jag är inte ett dugg emotionell där, jag vet att många entreprenörer kanske är det. 
Men då säger jag ’Ok, då har jag kört mitt första entreprenörprojekt från ax till 
limpa’. Jag har lärt mig hur mycket som helst och förhoppningsvis gjort en exit 
som gör att jag har en kapitalbuffert så att jag kan klara mig ett tag. Och kanske 
till och med trycka in lite i mitt nästa projekt.   
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5.6 Analys Anonym 
 
Initieringsperioden 
 
1. Innovationer initieras inte ”i stundens hetta”, inte heller genom en enda dramatisk 
händelse och inte heller av en ensam entreprenör. I de flesta fallen var det en utdra-
gen mognadsprocess som kunde vara i flera år och i vilken till synes slumpartade 
händelser skedde som föregick och bäddade för initierandet av innovationen. 
 
Grundidén från mjukvaruutvecklaren har antagligen vuxit fram under en längre tid ur 
en miljö av närliggande teknik, mjukvaruutvecklarens dåvarande arbete. Det var i stor 
utsträckning denna miljös ovilja att anamma och stödja innovationsidén som gav upp-
hov till att ett privat projekt startades för att realisera grundidén. Att just informanten 
(för denna studie) kontaktas i detta skede kan verka slumpartat i den meningen att de 
två grundarna råkade ha en gemensam vän. Utan denna vän kanske de två aldrig hade 
kommit i kontakt med varandra. Däremot hade (och har) informanten goda förutsätt-
ningar till att bli kontaktad för sådana här typer av projekt då denne hade skaffat sig; 
tidigare entreprenöriella erfarenheter och ett rykte därefter, ett stort nätverk samt stora 
kunskaper inom IT-projekt till följd av sin forskning. Den etablerade kontakten mel-
lan de två grundarna var i allra högsta grad kritisk och tongivande för innovationspro-
cessen fortsatta fortskridande och dess inriktning. Ytterligare en väldigt viktig och 
avgörande kontakt var den mellan de två grundarna och programmeringsspetskompe-
tensen från Vitryssland. Detta möte precis som alla möten har givetvis ett slumpartat 
inslag i sig. Kritiska komponenter till att denna kontakt kunde etableras var infrastruk-
tur i form av Internet samt de två grundarnas kompetensnivå som möjliggjorde att de 
kunde se på spetskompetensens tidigare arbete att denne också skulle kunna utveckla 
grundidéns tekniska lösning. 
  
Detta processteg stämmer i stor utsträckning överens med det MIRP-modellen gör 
gällande. 
 
2. Koncentrerade ansträngningar till att initiera innovationerna triggas av ”chocker” 
från interna eller externa källor. 
 
Innovationsprocessen drivs vidare efter ett flertal beslut om att driva projektet vidare 
längst resans gång snarare än ett stort go-beslut. Små och stora framgångar blir mil-
stolpar som uppmuntrar till fortsatt framåtskridande. Dessa milstolpar skulle kunna 
beskrivas som chocker från interna eller externa källor. Ett bevilja Almi-lån på 5000 
kr till en patentöversiktsstudie kan till exempel ses som en extern chock. Milstolparna, 
chockarna, koncentrerar ansträngningar till att initiera innovationen i den meningen 
att det ligger till grund för beslut om att driva projektet vidare dvs. fortsatta kraftan-
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strängningar. Även chocker av minde positiv karaktär, som till exempel interna kon-
flikter kan leda till ökade kraftansträngningar till initierande av innovationen. Kon-
flikter mellan de två grundarna rörande vad produkten skulle innehålla ledde till att 
informanten tog över ansvaret för kravspecifikationen vilket ledde till att en mer foku-
serad, marknadsorienterad utformning av produktutvecklandet.  
 
Detta processteg överensstämmer i vår mening i stor utsträckning med MIRP-
modellens motsvarande steg.  
 
3. Planer utvecklas och presenteras för riskkapitalister eller top managers för att få 
resurser till innovationsutveckling. Dock är det ofta nödvändigt att, när innovationens 
utveckling börjar, det sker repetitiva ansträngningar till att omstrukturera och omfi-
nansiera innovationsenheten för att omvandla innovativa idéer till praktiska verklig-
heter för införande/upptagande och spridning. 
 
Innan innovationen började generera pengar finansierades projektet framför allt av de 
två grundarna och genom Almi-lån samt genom emissioner (vilket per definition in-
nebär omstrukturering av innovationsenheten då det rör ägandeförhållanden i bola-
get). Flera finansieringsrundor var nödvändiga under resans gång. Detta innebar na-
turligtvis att presentationer gjordes för potentiella investerare och riskkapitalister. 
Informanten beskriver att mycket tid har gått åt till att skaffa fram finansiering och 
detta troligen är det svåraste i innovationsprocessen även om det inte är en omöjlig 
uppgift utan snarare knepig. 
 
Även detta innovationssteg stämmer bra överens med vad MIRP-modellen beskriver.  
 
Utvecklingsperioden 
 
4. Den initiala innovationsidén förökar sig snabbt och ger upphov till ytterligare idé-
er och aktiviteter som bildar divergenta och parallella vägar. 
 
Själva grundidén var ett nytt bättre sätt att rent tekniskt kryptera e-post, sedan har idén 
utvecklats väldigt mycket och består idag av ett paket av lösningar för säkrare kom-
munikation för små företag och privatpersoner. Att den initiala innovationsidén för-
ökat sig står klart. Likaså att detta gett upphov till divergent beteende i termer av ska-
pande av idéer och lärande genom utforskande, då förändringar i produkten baserades 
på de behov man upplevde fanns på marknaden. Detta har gett upphov till parallella 
vägar. 
 
Detta stämmer bra överens med MIRP-modellen. 
 
5. Bakslag, motgångar och misstag sker ofta då planer går fel eller oväntade händel-
ser i miljön betydligt ändrar grundförutsättningarna för innovationen. När bakslag 
sker går tidsplanerna för resurser och utveckling isär. Initiellt görs justeringar av 
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dessa scheman och vilka skänker en period av ”grace” för att anpassa/bearbeta 
innovationen. Men med tiden växer ohanterade problem i en väldigt hög takt och blir 
till onda cirklar. 
 
Respondenten medger att misstag och motgångar sker ”hela tiden” och menar att det 
inte går att undvika. Dessa situationer måste hanteras med stor flexibilitet och lyhörd-
het. Det tog 1,5 år att utveckla mjukvaran. Denna tid var fylld av problem och det var 
länge osäkert om mjukvaran överhuvudtaget skulle gå att utveckla.  Detta processteg 
stämmer delvis överens med MIRP-modellen. 
 
6. För att ytterligare försvåra problemen ändras kriterierna för vad som räknas som 
succé respektive misslyckande, skiljer sig åt mellan de som kontrollerar resurserna 
och managers av innovationen, divergerar över tiden vilka ofta utlöser maktstrider 
mellan insiders och outsiders.  
 
Kriterierna för vad som räknas som succé respektive misslyckande har varit olika för 
de två grundarna. Detta har framför allt tagit sig uttryck i finansiella frågor och frågor 
kring hur mjukvarans ska utformas på bästa sätt. Detta har lett till interna maktstridig-
heter på en operationell nivå. Men de stora besluten fattas gemensamt och på samma 
villkor för de båda grundarna.  Men hur kriteriern förändrats över tiden framgår ej. 
 
7. Innovationspersonalen deltar på obestämda sätt. De tenderar vara involverade på 
deltid och en hög grad av omsättning på personalen sker. Under deras deltagande 
verkar personalen uppleva en känsla av eufori i början, frustration och smärta i mel-
lanperioden, och nedstängning (closure) i slutet av innovationens resa. Dessa förän-
derliga känslor representerar några av de mest smärtfyllda upplevelserna för innova-
tionens deltagare och managers. 
 
Antalet involverade personer i projektet har varit cirka 10 som varit med till och från. 
Informanten uppger sig ha varit väldigt entusiastisk, framför allt i början av projektet. 
Han beskriver både sin egna frustration och den andra grundarens frustration i ett se-
nare skede då innovationens utveckling och dess riktlinjer skulle bestämmas / ändras. 
Dessutom upplevdes frustration kring finansieringsbiten där informanten och den 
andra grundaren hade väldigt olika preferenser på huruvida det kapital man lyckats 
knyta till sig var tillräckligt eller inte.   
 
”Slutet av innovationens resa” i termer av marknadsintroduktion och implementering 
av innovation på marknaden var definitivt inte knutna till någon frustration. Detta har 
antagligen dels att göra med att mycket jobb återstår framför allt för vår informant 
innan mjukvaran är slutgiltigt implementerad på marknaden. Men han beskriver ändå 
att han när tiden är inne inte kommer känna någon nedstämdhet över att släppa kon-
trollen över innovationen. Istället anges en längtan efter att starta nästa projekt som 
det i dagsläget finns åtminstone två lovande grundidéer till. 
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Företaget befinner sig dock inte i innovationsresan avslutande steg i termer av att 
överlåta eller ge upp sin idé i dags läget. Därför kan deras hoppfullhet och längtan 
inför detta skede kanske inte säkerhetsställa att de inte kommer känna viss saknad när 
innovationsresan väl nått sitt slut, i synnerhet då de i dagsläget gör allt för att driva 
projektet vidare och strävar efter att förverkliga innovationsidén och därmed avslut 
innovationsresan. Dock finner vi det väldigt intressant att längtan efter nästa projekt 
tycks fungera som en drivkraft till att slutföra den pågående innovationsprocessen. 
 
Detta steg stämmer bra överens med MIRP-modellen. 
 
8. Investerare och top managers är titt som tätt involverade under hela processen, de 
utvecklar olika roller och fungerar som kontroller för varandra, de ingriper i pro-
blemlösning osv. Det var sällan som stora innovationsutvecklingsproblem löstes utan 
investerare och top managers inblandning. 
 
Huruvida Almi och aktieägare direkt har varit involverade i dessa innovationsutveck-
lingsproblem framgår ej, däremot indirekt till exempel genom att betala patentstudi-
en.. De två huvudägarna däremot uppges vara de två som tillsammans fattar de stora 
besluten på lika villkor, dvs. med lika stor ägandeandel och lika stort ansvar.  
 
9. Innovationsenheterna skapar normalt sett relationer med andra organisationer för 
att få tillgång till resurser, kompetenser eller äganderätter som är nödvändiga för att 
utveckla sina innovationer. Dessa dyadiska relationer verkade (operated) självstän-
digt från andra interorganisatoriska relationer för ett tag, men genom tiden och för-
ändrade omständigheter omvandlades de till komplexa nät av varandra beroende 
nätverk där en händelse i en dyadisk relation skapade en kaskad av dominoeffekter på 
andra relationer i nätet.  
 
Connect är en (ideell) organisation som varit till stor hjälp i det anonyma företagets 
nätverksbyggande. Genom Connect har viktiga kontakter kunnat knytas. Möten med 
andra entreprenörer har enligt informanten både inspirerat och motiverat och dessut-
om har kontakter för framtida projekt knutits. Huruvida dessa nätverk påverkar andra 
interorganisatoriska nätverk är kanske något som kommer bli tydligare i framtiden, 
intressant i detta sammanhang är dock att informanten beskriver nätverkande som 
”ringar på vatten” där en kontakt skapar en ny och så vidare. Så på så vis påverkar de 
olika kontakterna varandra, en relation föder ytterligare en. Företagets nätverk be-
skrivs som ständigt växande. Kanske kommer de olika relationerna påverka varandra 
mer då nätverken börjar utnyttjas mer snarare än att bara växa.  
 
Steget stämmer delvis överens med MIRP-modellens gestaltning. 
 
10. Entreprenörer är samtidigt involverade i andra aktiviteter utanför den närliggan-
de innovationen genom att arbeta med konkurrenter, handelsorganisationer och stat-
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liga organ för att skapa industri eller kommunikativ infrastruktur nödvändig för stöd 
och legitimitet för deras innovativa strävanden.  
 
Detta steg observeras inte i det anonyma företaget. 

 
Den realiserande /avslutande fasen 
 
11. Upptagandet, införandet av innovationen och implementeringen av den låter inte 
vänta på sig, utan sker under utvecklingsperioden genom att integrera nytt med gam-
malt, eller återuppfinna innovationen för lokala behov. 

Informanten beskriver att det tog lång tid innan produkten lanserades på marknaden  
 
Informanten har hela tiden kommit på fler och fler funktioner som han anser ska in-
tegreras i innovationen för att bättre täcka marknadens behov. Flera av dessa förslag 
har realiserats och ingår idag i det mjukvarupaket för säker kommunikation som före-
taget erbjuder på marknaden. Detta var dock något som skedde under utvecklingspe-
rioden innan marknadsintroduktionen. När mjukvaran väl var marknadsintroducerad 
tog det ungefär ett och ett halvt år innan de började lyssna på feedback från markna-
den som ledde till att de ändrade produkten. Detta ser vi dock inte som ett resultat av 
att man förhastat marknadsintroduktionen utan snarare som en naturlig produktan-
passning då efterfrågan på mjukvarumarknaden svänger snabbt. 
 
Detta steg tycker vi inte stämmer överens med MIRP.  
 
12. Innovationens resa slutade när en innovation är klar/introducerad på marknaden 
eller när resurserna tagit slut. Investerare eller top managers gör (attributions) om 
innovationen var lyckad eller misslyckad. Även om dessa (attributions) ofta är miss-
riktade så påverkar de i hög grad innovationens öde och innovationsdeltagarnas kar-
riärer. 
 
Innovationen är introducerad på marknaden idag men mycket arbete återstår. Infor-
manten uppskattar att han kommer fortsätta i minst två år till innan företagets innova-
tion är implementerad i ett större antivirusföretags utbud, vilket har varit visionen från 
ett tidigt stadium. Innovationen kan därför i vår mening inte anses ha nått sitt slut än. 
Dock utrycker informanten att han ser ljust på sin framtida karriär eftersom folk (i 
nätverken) har förståelse för att alla projekt inte lyckas och att det inte behöver vara 
avgörande för huruvida entreprenören är kompetent eller inte. Den framtida karriären 
tycks därför hänga på långt fler personers uppfattningar än investerares och top mana-
gers. Innovationens öde och framför allt innovationsdeltagarnas framtida karriärer 
torde påverkas starkt av deras nätverks uppfattning om dem som entreprenörer snarare 
än deras innovations resultat. Innovationens resultat kan naturligt vis vara en viktig 
faktor i den bild nätverket får av entreprenören, men det är bara en av flera faktorer.  
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Steget stämmer delvis med MIRP. 

Idéns uppkomst 
Shanes & Venkataramans ställer sig frågan; 1) Varför, när och hur möjligheter till att 
skapa produkter och tjänster skapas? Riktar vi samma fråga mot det anonyma företa-
get finner vi att det är många faktorer som inverkat på möjligheten att skapa produk-
ten. Ett exempel på en sådan faktor är en hög kompetens inom produktens teknikom-
råde, IT både på en rent teknisk nivå och en teoretisk nivå i form av IT-
projektforskning, varit en förutsättning för att kunna skapa produkten. Genom ett tek-
niskt kunnande föddes visionen om ett nytt sätt att tekniskt lösa marknadsproblemet 
säker kommunikation. Den tekniska kunskapen gjorde även att man kunde hitta den 
nödvändiga spetskompetensen då man genom sina kunskaper kunde identifiera en 
tekniskt närlig lösning, analysera den och utifrån detta se möjligheten att utveckla sin 
vision. Denna, på flera nivåer, höga kompetensnivå svarar också på Shanes & Venka-
taramans andra fråga; Varför och hur vissa människor och inte andra upptäcker och 
skapar dessa möjligheter? 

En annan viktig förutsättning för att möjligheten till att skapa produkten skulle uppstå 
var att man såg en potentiell efterfrågan då behovet av säker kommunikation ökar 
med Internets ökade användande och att den uppskattade. Ytterligare en avgörande 
faktor kan utläsas ur beviljande av lån och kapital: andras uppfattning om projektet. 
Projektets idé och deltagare framstod i långivares och kapitalisters ögon som trovär-
diga och värda att satsa. På så vis kunde tillräckligt med kapital för att tillver-
ka/utveckla produkten tillhandahållas. Att framstå som trovärdig och värd att satsa på 
är givetvis inte något som endast styrs av långivaren/kapitalisten, mycket är också upp 
till hur grundarna har jobbat med att framställa sig själva och sin vision. Ett exempel 
på detta är hur man med hjälp av Connect aktivt jobbat på att bli bättre på att kommu-
nicera sin affärsidé mot riskkapitalister. 
 
Sammanfattningsvis var de framför allt två faktorer som låg till grund till varför, (när) 
och hur möjligheten till att skapa produkten: grundarnas syn på projektet och dess 
möjligheter att lyckas, samt hur projektet och grundarna (som entreprenörer) framstod 
i långivares och kapitalisters ögon 
 
Shane & Venkataraman ställer sig även frågan Varför, när och hur olika ageranden 
används för att exploatera entreprenöriella möjligheter15? I det anonyma företaget 
återfanns framför allt två övergripande faktorer som påverkade de olika ageranden för 
att exploatera den entreprenöriella möjligheten16. Det ena var att framgångar längst 
resans gång uppmuntrade till fortsatt arbete och exploaterande, ett exempel på detta 
var ett beviljat Almi-lån som ledde till att en första patentöversiktsstudie gjordes. Den 
                                                 
15 ”Entreprenöriella möjligheter är när nya produkter, tjänster, råmaterial och organisationsmetoder kan 
introduceras och säljas till ett högre pris än deras produktionskostnad.” (Sarasvathy, 2000 s. 220) 
 
16 Eftersom alla tekniska lösningar integrerats i ett produktpaket väljer vi att säga möjligheten istället 
för möjligheterna.   
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andra, minst lika viktiga faktorn, var grundarnas motivation och drivkrafter. Drivkraf-
ter som viljan att vara egenföretagare, sin egen chef och att göra verklighet av den 
tekniska idén är alla exempel på underliggande motiv och attityder som grundarna har 
haft då de fattat beslut om aktiviteter och exploaterande av den entreprenöriella möj-
ligheten.  
 
Utifrån Shanes & Venkataramans tre kategorier av möjligheter hör det anonyma före-
tagets entreprenöriella möjlighet till störst del hemma i kategorin skapandet av ny 
information, som till exempel vid nya teknologiska uppfinningar. Man hittade ett nytt 
sätt att tekniskt lösa ett marknadsproblem. Men även kategorin reaktionerna på för-
ändringar i de relativa kostnaderna och fördelarna av alternativa användningsområ-
den för resurser, som till exempel vid politiska eller demografiska förändringar är 
beskrivande för det anonyma företagets möjlighet. Framför allt en bit in i processen 
drog man nytta av den pågående debatten om FRA-lagen då man insåg att detta var ett 
gyllene läge att knyta till sig användare.  
  
Av de två breda kategorier av faktorer som påverkar sannolikheten att vissa männi-
skor kommer att upptäcka vissa möjligheter återfinner vi båda i det anonyma företa-
get. De två grundarna hade båda information som var nödvändig för att kunna identi-
fiera möjligheten och åtminstone informanten besitter de kognitiva egenskaper som 
krävs för att utvärdera och exploatera möjligheten. Kanske har informationsfaktorn 
varit något mer dominerande i den meningen att de två grundarna hade olika typer av 
information – informanten hade en mer generell information baserad på sin forskning 
och sina tidigare erfarenheter medan mjukvaruutvecklaren hade en mer tekniskt orien-
terad kunskap – vilket gjorde att de kompletterade varandra och förbättrade sannolik-
heten att upptäcka möjligheten. Att man dessutom i sin samlade kompetens hade väl 
utvecklade kognitiva egenskaper för utvärdering och exploaterande av möjligheter 
ökade sannolikheten för att upptäcka möjligheten ytterligare. Dessa kognitiva egen-
skaper återfann vi i stor utsträckning hos informanten då denne utryckte en stor iver 
och entusiasm över att exploatera möjligheten och gå vidare till nästa entreprenöriella 
möjlighet han identifierat längst resans gång. Ytterligare tecken på att informanten 
besatt dessa kognitiva egenskaper finner vi i att denne utifrån sin insikt i marknaden 
kom på många nya aspekter av produktpaketet (nya produkter). Detta tillsammans 
med sina framtidsplaner – framtida entreprenöriella möjligheter – talar för att infor-
manten har en god förmåga att kunna se kommersiella möjligheter.   
     
De båda grundarna hade alltså tillsammans goda förutsättningar för att faktiskt upp-
täcka möjligheten. Men varför valde de att exploatera möjligheten? De hade vid 
innovationsprocessens start dålig tillgång på kapital. De hade begränsade erfarenheter 
av entreprenörskap, den ena av dem hade tidigare entreprenöriella erfarenheter men 
dessa var för knappa för att reducera kostnader för exploaterande av möjligheterna. 
Dessutom rådde det stor osäkerhet om det ens skulle gå att bygga mjukva-
ran/produkten. Däremot rådde det ingen som helst tvivel hos informanten på att denne 
ville vara egenföretagare, sin egen chef. Detta återgavs som den starkaste motiva-
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tionskraften bakom innovationen. Andra viktiga faktorer var åsikten att nyföretagande 
är den största samhällstjänsten man kan göra, samt hägringen om en riklig ekonomisk 
belöning. Hos den andra grundaren, mjukvaruutvecklaren, uppgavs viljan att realisera 
sin tekniska lösning som inte vunnit gehör hos sin dåvarande arbetsgivare. En ny or-
ganisation var därför nödvändig för att utveckla möjligheten, då idén inte valdes att 
säljas till befintlig organisation. Att idén inte såldes till en befintlig organisation tror 
vi beror på att det skulle ha varit svårt att sälja den, eftersom det rådde stor osäkerhet 
kring om den gick att utveckla.Dessutom har företaget sedan ett tidigt stadium jobbat 
mot att sälja idén som en OEM-lösning vilket tyder på att viljan att sälja idén vidare 
funnits länge. Enligt Shane och Venkataraman är entreprenörskap troligast när indi-
vider inte har någon motivation att driva idén i ett stort företag, det vill säga, när det 
inte finns några skal- eller ”learning curve” fördelar och när det är låga inträdes-
barriärer till en bransch. I denna innovationsprocess har det snarare handlat om att 
man inte har kunnat driva idén i ett stort företag. Branschen har inte speciellt låga 
inträdesbarriärer, produktframtagandet beskrivs som kostsamt. Dessutom uttrycks 
både skal- och learning-curve fördelar ”..om ett större företag vill köra det här då kan 
de mobilisera. Vi har lagt ner kanske 13 000 timmar på det här, om de vet exakt vad 
de ska göra och lägger ner 10 000 timmar och har bra utvecklare, då kan de ha mot-
svarande produkt. Det går inte att undvika”. Konkurrenterna antas alltså besitta skal-
fördelar. Det som skyddar innovationen är att det finns ett betydande antal användare 
av innovationen idag och den kunskapen man har skaffat sig längst resans gång. Vil-
ket alltså tyder på att learning-curve-fördelar existerar i det anonyma företaget även 
om det finns större företag som besitter minst lika stora learning-curve-fördelar. 
  

Causation/Effectuation 
De två grundarna har under innovationsprocessen nyttjat både beteende av typen cau-
sation och effectuation.  
 
Mjukvaruutvecklarens idé växer fram ur en effectuation-process i den benämnelsen 
att personen i fråga hade sitt arbete och sin kompetens inom IT som ramverk för sitt 
idéskapande, medlen och verktyg (means) var i detta läge givna. Att inget gehör för 
idén väcktes hos arbetsgivaren torde ha verkat som en form av push-faktor till att rea-
lisera idén på annat håll. Därefter kan idéskapandet och idéformandet beskrivas ur 
perspektivet av en causation-process. Mjukvaruutvecklaren såg en möjlig teknisk lös-
ning på ett marknadsproblem men kunde inte ta fram denna lösning själv, för att lyck-
as skapa denna lösning var det nödvändigt att välja bland möjliga medel och verktyg 
(means) för att uppnå den nu givna effekten . Valen mellan de olika medlen och verk-
tygen drevs av karaktären hos idén dvs. effekten man eftersträvade och kunskapen om 
de möjliga medlen. Detta effektberoende var tydligt bland annat i rekryterandet av 
spetskompetensen som skulle ta fram den nya tekniska lösningen som inte var upp-
funnen än, bara på ett idémässigt plan. Den kompetens de två grundarna hade inom de 
möjliga medlen och verktygen – IT- kompetens, teknisk och branschmässig – gjorde 
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att man valde att rekrytera spetskompetens. Detta ledde till en ännu större samlad 
kompetens vilken man har varit skicklig på att utnyttja .  
 
Informantens beteende kan i stor utsträckning beskrivas vara av causation-typen. I sitt 
arbete med att realisera grundidén stötte grundarna på nya möjligheter utifrån de 
kundbehov som observerades under resans gång. Dessa möjligheter kan beskrivas 
som olika sätt (means) att uppnå grundidén, säker kommunikation. Dessa nya medel 
blev en del av produktspecifikationen efter informantens pådrivande. Informanten 
visste inte alltid exakt vilka tekniska lösningar detta skulle kräva. Mjukvaruutveckla-
ren motsatte sig oftast informantens idéer stödd på uppfattningen att de nya sätten att 
nå effekten (eller de nya delarna av den eftersträvade effekten) inte var tekniskt moti-
verade eller lämpliga, det vill säga ur medlens och verktygs perspektiv. Men infor-
manten lyckades få igenom sina idéer och dennes skicklighet i att exploatera möjlig-
heter/oförutsägbara händelser ledde således till vägen till den tidigare givna effekten 
som eftersträvades utvecklades. Ytterligare ett tecken på dennes effectuation-artade 
beteende utrycks dock i eftersträvan av kontroll snarare än förutsägande av en osäker 
framtid, även om kontroll enligt informanten snarare handlar om att lära sig hantera 
och tackla problem som uppstår. 

 

5.7 Resultat Raysearch 
 
Detta resultat baseras på den intervju som utfördes med Anders Murman, lednings-
gruppsledamot och utvecklingschef på Raysearch. Alla referat och dylikt är hämtade 
från denna.  
 
Raysearch bildades för nio år sedan, år 2000, och drivs idag som ett börsnoterat Ak-
tiebolag med huvudägandet inom bolaget. Det tog tre år från det att företaget startades 
till att de börsnoterades. Grundidén företaget bygger på är en mjukvara som använder 
modern optimeringsteknik för att låta en dator beräkna dosplanen för enskilda patien-
ter vid strålbehandling av cancer. ”Vi är ett medicintekniskt mjukvaruföretag som 
tillhandahåller innovativ programvara för strålbehandling av cancer” 
(www.raysearchlabs.com, 2009-12-08) över hela världen. Idag är 15 produkter lanse-
rade och cirka 20 är under utveckling (www.raysearchlabs.com, 2009-12-08), alla 
med målet att förbättra strålbehandlingen av cancer.  
 
Bakom företaget står sex grundare vilka haft olika roller i projektet. Framför allt en av 
grundarna, Johan Löf, har varit drivande för företaget och det var också han som kom 
på den bakomliggande idén. Han har en bakgrund som optimeringsexpert på KTH och 
lockades till den avdelning på Karolinska Institutet som arbetar med strålbehandling 
då en korskoppling av kompetenser efterfrågades. Löf brinner för, av privata skäl, att 
arbeta inom detta område, att hitta bättre behandlingsformer för cancer. När han väl 
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kommit dit såg han att hans kunskaper var tillämpbara och efterfrågade och att han 
skulle kunna förbättra strålbehandlingar. Han forskade och testade sin teknik under 
andra halvan av 1990-talet och doktorerade sedan i ämnet.  
 
Informanten och en av ledningsgruppsledamoterna, Anders Murman, har många års 
erfarenhet av branschen, för vilken han också rekryterades till Raysearch. Han menar 
att strålbehandlingsbranschen är väldigt öppen och mycket information publiceras 
varför man i princip kan se vad hela branschen håller på med i framkant. Löf kunde 
på detta sätt relativt enkelt se om det fanns någon liknande optimeringslösning i bran-
schen, vilket det inte gjorde. Andra individer försökte också optimera men gjorde det 
inte lika bra som Löf. Raysearch har inte patenterat någon av sina idéer. Dels för att 
det är väldigt lätt att komma runt patent när det gäller mjukvara men också för att tek-
niken de har är så pass avancerad och tidsmässigt krävande att bygga att de inte tror 
att någon kommer försöka sig på det. Raysearch vet vad som krävs för att skapa en 
bra mjukvara och att vägen dit kräver mycket arbete. De är därför väldigt öppna med 
det de skapar. De ser att de har en fördel med att de har rätt personal och börjat först i 
branschen och därför har störst chans att lyckas. Källkoden, grunden till mjukvaran, 
skyddar de väldigt väl i den mån att ingen kan komma åt den, den har de byggt upp 
många väggar kring.  
 
De övriga grundarna har haft olika roller. Anders Brahme, beskrivs som namnet i 
branschen, var professor på medicinstrålningsfysik på Karolinska Institutet och upp-
fann tekniken bakom Raysearch på 1980-talet. Han var också den som förmedlade 
kontakten till Raysearchs första kund, Philips. Anders Liander byggde upp den grund 
som företaget idag står på och såg till att mjukvaran kunde överleva, han höll företa-
get på jorden. Carl Filip Bergendal var en familjeväl till Löf och fungerade som den 
person Löf kände att han verkligen kunde lita på. Han hade erfarenhet av stora bolag 
och gjorde ett stort arbete när Raysearch börsintroducerades. Erik Hedlund är idag 
bolagets styrelseordförande och fungerade som mentor och rådgivare till Löf. Han har 
stor erfarenhet av start-ups och har idag även startat många företag inom denna 
bransch. Den grundare som haft minst betydelse, i alla fall i de senare skedena av pro-
cessen, har varit Bengt Lind. Han var kollega till Anders Brahme på Karolinska Insti-
tutet. Framförallt ett par av grundarna har ett stort nätverk inom branschen. Viktigast i 
den mening var Anders Brahme som förmedlade kontakten mellan Philips och Rayse-
arch. Förutom dessa har Johan Löf lyckats knyta till sig andra personer med bransch-
kunskap och nätverk inom branschen, så som Anders Murman till exempel. 
 
Motiven till att grundaren exploaterade idén var att han ville se om den kunde omsät-
tas och användas i praktiken. Framgångstankar så som att hela världen skulle använda 
sig av hans idé har varit en stor drivkraft liksom legitimiteten och ”creden” för hans 
sätt att optimera på. Grundaren ser sig själv som en entreprenör och forskare, ett tänk 
som funnits med sen tidigare. Han ville göra något av sin kapacitet, något avancerat 
som kunde göra det bättre för världen. Han såg också att han kunde göra det här bättre 
än vad som tidigare gjorts. 
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Innan bolaget bildades deltog grundarna i Venture Cup och kom där på plats tre i täv-
lingen. De fick också med sig lite startkapital i form av vinstpengar men framförallt 
fungerade Venture Cup som bekräftelse på att idén fungerade och att det fanns ett 
intresse kring den. Investerare stod på kö för att få vara med. Raysearch valde senare 
ett riskkapitalbolag som då gick in med sex miljoner kronor för att starta bolaget. Ef-
ter denna investering tog det nio månader till den första produkten kom ut och efter 
detta har företaget varit skuldfritt och lönsamt. De första åren koncentrerade bolagets 
ledning inte alls på sin organisation, utan helt och hållet på att bygga en så bra mjuk-
varulösning som det bara gick åt Philips (och åt sig själva). Detta medförda kanske 
några organisatoriska nackdelar, men inte värre än att det kunde korrigeras med tiden 
när bolaget växte personellt. När allt fler personer anställdes delegerades uppgifterna 
ut och idag styrs företaget av ledningsgruppen.  
 
Idén låg rätt i tiden. Vid samma tidpunkt som Raysearch skrev på sitt första kontrakt 
med Philips godkände de amerikanska myndigheterna den strålbehandlingsmetod som 
Raysearchs teknik byggde på. Om sjukhusen behandlade cancerpatienter med denna 
metod fick de fem gånger mer betalt per patient än med tidigare tekniker. Sjukhusen 
var därför väldigt intresserade av att skaffa tekniken. Raysearch var inte först om den-
na teknik men de hade den bästa. Programmerarna har i denna bransch ett stort an-
svar. Om de gör något fel i programvaran så felbehandlas patienten och olycksfall kan 
ske. Detta har hänt i branschen. Vikten av en bra och felfri programvara av kvalitet är 
därför väldigt viktig, vilket Raysearch har kunnat tillhandahålla. En månad efter pro-
duktreleasen och en månad innan kontraktet med Philips skrevs, tvingades företaget 
hålla in lönerna i en månad. I och med kontraktet med Philips fick de in cirka 75 mil-
joner kronor.  
 

Så från 2001 och framåt, från den sommaren och året efter, första månaden när 
det här blev klart, så fick vi ordrar på 151 system á 200 000 kr/st. Så första måna-
den efter releasen då var företaget kommersmässigt, de hade hållit inne lönerna en 
månad till och med, och sen trillade det in 75 miljoner. Helt otroligt, och de var 
fem stycken. Så sen dess har det ju varit bra. Men du ser ju hur lite det är som 
skiljer, hade det här legat ett år för tidigt eller ett år för sent, eller om någon annan 
hade hunnit ta marknaden då hade man ju fått överbevisa genom att skriva artiklar 
och liksom hit och dit, och så måste man verkligen visa att man är bättre än den 
som redan tagit marknaden och det är mycket svårare. 
 

Riskkapitalisterna som kom in var jätteviktiga i början men upplevdes också som job-
biga då de hade andra mål än grundarna. Riskkapitalisterna ville få in intäkter snabba-
re och tydligare medan grundarna ville få idén att fungera. Det upplevdes som skönt 
när riskkapitalbolaget sålde av sin andel, för 100 miljoner kronor, och lämnade bola-
get. 
 
Idag arbetar cirka 60 personer som anställda på Raysearch. Av dessa 60 arbetar cirka 
53 personer med forskning och utveckling. De letar innovationer i alla riktningar. Alla 
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projekt de tar sig för lyckas inte, de har genomgått ett få antal projekt som efter en tid 
fått rubriceras som floppar. Raysearch samarbetar idag med samtliga företag, förutom 
ett, inom strålbehandlingsbranschen och är även det företag som utför cirka 80 pro-
cent av den totala forskningen i branschen. Branschen omsätter cirka 2,5 miljarder 
kronor per år och Raysearch har cirka två procent utav den. De har tömt alla möjlighe-
ter de har att växa inom den, deras omsättning har stått still i tre år och de letar nu 
därför efter andra områden de skulle kunna använda sina kompetenser inom för att 
uppnå en marknadsandel på cirka tio procent. Grundidén som företaget startades kring 
anses idag vara färdig. Idag tittar man istället på andra möjligheter att utforska. I detta 
arbete försöker de gissa sig till vad som kommer att bli nästa stora grej på marknaden. 
De sitter inte och försöker kontrollera framtiden utan hoppar på ett projekt och hoppar 
sedan helt enkelt av om det inte blev som de tänkt sig. Då hoppar de på nya projekt.  
 

5.8 Analys Raysearch 
 
Följande är vad vi har hittat i Initieringsperioden. 
 
1. Innovationer initieras inte ”i stundens hetta”, eller genom en enda dramatisk hän-
delse och inte heller av en ensam entreprenör. I de flesta fallen var det en utdragen 
mognadsprocess som kunde vara i flera år och i vilken till synes slumpartade händel-
ser skedde som föregick och bäddade för initierandet av innovationen. 
 
Det som lade grunden för denna innovation var forskning. Framförallt två av grundar-
na, Johan Löf och Anders Brahme, hade år av forskning bakom sig inom tekniken. 
Brahme uppfann tekniken redan på 1980-talet och Löf utvecklade den sedan och an-
passade den till sin idé under senare hälften av 1990-talet. Att Löf, som inte hade nå-
gon medicininriktning på sina studier, kom till Karolinska Institutet var av stor vikt 
för att innovationen skulle kunna uppfinnas. En annan faktor som spelade in var att 
Löf av privata skäl ville utnyttja sin kunskap till att förbättra behandlingsmetoder för 
cancer. Det var många till synes slumpartade händelser som föregick och bäddade för 
initierandet av innovationen. Vi kan se att det steg i hög grad har skett i Raysearchs 
innovationsprocess.   
 
 
2. Koncentrerade ansträngningar till att initiera innovationerna triggas av ”chocker” 
från interna eller externa källor. 
 
Mycket av det som låg bakom grundarnas (framförallt Löfs) ansträngningar till att 
realisera idén verkar ha varit bekräftelsen från många personer runt omkring att de 
trodde på den. Till exempel spelade Venture Cup en stor roll då grundarna där fick en 
bekräftelse på att många trodde på idén (de kom ju trea i tävlingen). Ett antal riskkapi-
talister visade också stort intresse i samband med tävlingen. Vi tror att det var detta 
som gjorde att grundarna bakom Raysearch satte igång arbetet med att realisera 
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innovationen, men vi kan inte hålla med om att detta skulle kunna ses som en 
”chock”. Vi skulle snarare vilja kalla det extern påverkan. Grundarna behövde extern 
bekräftelse på att idén hade ett värde. Men det var ingen ”chock”. Detta steg har till en 
viss del skett i Raysearchs innovationsprocess.  
 
3. Planer utvecklas och presenteras för riskkapitalister eller top managers för att få 
resurser till innovationsutveckling. Dock är det ofta nödvändigt att, när innovationens 
utveckling börjar, det sker repetitiva ansträngningar till att omstrukturera och omfi-
nansiera innovationsenheten för att omvandla innovativa idéer till praktiska verklig-
heter för införande/upptagande och spridning. 
 
Den plan som skrevs var för deltagande i Venture Cup. Målet med deltagandet i täv-
lingen var nog främst att få feedback på idén, men tävlingen fungerade ändå som fi-
nansiär i den mån att de fick lite prispengar för att kunna starta upp bolaget. I sam-
band med tävlingen kom de i kontakt med riskkapitalister som var intresserade av att 
investera. Efter att bolaget hade bildats gick ett riskkapitalbolag in med sex miljoner 
kronor. Dessa pengar användes för att bygga upp bolaget. När kontraktet med Philips 
gått igenom fick Raysearch ordrar till ett värde av cirka 75 miljoner kronor. Sedan 
dess har bolaget varit lönsamt och skuldfritt. Detta steg stämmer till viss del i Rayse-
archs innovationsprocess. De har dock endast en gång behövt skaffa resurser genom 
riskkapitalister.  
 
Utvecklingsperioden 
 
4. Den initiala innovationsidén förökar sig snabbt och ger upphov till ytterligare idé-
er och aktiviteter som bildar divergenta och parallella vägar. 
 
Grundidén som företaget bygger på har varit densamma i många år. Det var först efter 
att själva basidén slagit igenom som Raysearch började utveckla andra typer av pro-
dukter. Idag har de lanserat 20 produkter men det grundläggande målet har varit det 
samma för samtliga produkter, att förbättra strålbehandlingen av cancer. Detta steg 
har i hög grad skett i Raysearchs innovationsprocess.  
 
5. Bakslag, motgångar och misstag sker ofta då planer går fel eller oväntade händel-
ser i miljön betydligt ändrar grundförutsättningarna för innovationen. När bakslag 
sker går tidsplanerna för resurser och utveckling isär. Initiellt görs justeringar av 
dessa scheman vilka skänker en period av ”grace” för att anpassa/bearbeta innova-
tionen. Men med tiden växer ohanterade problem i en hög takt och blir till onda cirk-
lar. 
 
Vi har inte kunnat observera några direkta bakslag i innovationsprocessen för Rayse-
arch. Bakslag har visserligen skett med exempelvis misslyckade projekt, men det har 
varit efter den grundläggande innovationen var klar. I detta fall är det snarare så att 
händelser i miljön möjliggjorde innovationens implementering. Vi tänker då främst på 
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de amerikanska myndigheternas godkännande av tekniken som Raysearch byggde på 
samt de incitament de instiftade för sjukhusen att använda denna teknik. Övriga ob-
servationer i MIRPs steg fem av innovationsprocessen stämmer inte heller in. Detta 
processteg i MIRP stämmer inte med innovationsprocessen i Raysearch.  
 
6. För att ytterligare försvåra problemen ändras kriterierna för vad som räknas som 
succé respektive misslyckande samt skiljer de sig åt mellan de som kontrollerar resur-
serna och managers av innovationen. Kriterierna divergerar även över tiden vilket 
ofta utlöser maktstrider mellan insiders och outsiders.  
 
Detta steg har vi sett exempel på i Raysearchs innovationsprocess. Det riskkapitalbo-
lag som tidigt gick in i Raysearch hade, liksom alla riskkapitalbolag, målet att snabbt 
få igång inkomsterna och kunna kapitalisera på bolaget. Detta mål skilde sig dock för 
grundarna vilka var managers av innovationen, de hade som mål att få idén att funge-
ra. Detta upplevdes som jobbigt och grundaren menar själva att det var skönt när risk-
kapitalbolaget sålde av sina andelar i bolaget. Detta steg har i hög grad skett i Rayse-
archs innovationsprocess.   
 
7. Innovationspersonalen deltar på obestämda sätt. De tenderar vara involverade på 
deltid och en hög grad av omsättning på personalen sker. Under deras deltagande 
verkar personalen uppleva en känsla av eufori i början, frustration och smärta i mel-
lanperioden, och nedstängning (closure) i slutet av innovationens resa. Dessa förän-
derliga känslor representerar några av de mest smärtfyllda upplevelserna för innova-
tionens deltagare och managers. 
 
Grundarna kring innovationen verkar haft olika betydelse i olika delar av företagets 
liv. Till exempel var en av grundarna, Carl Filip Bergendal, viktig då bolaget börsin-
troducerades men verkar efter det mer haft en roll som ett pålitligt stöd till huvud-
grundaren Johan Löf. Erik Hedlund fungerade som mentor till en början och sitter 
idag i styrelsen för företaget. Man kan anta att hans roll som mentor idag inte är lika 
intensiv och omfattande som den var i början av företagets liv, när allt var nytt. Bengt 
Lind, en av grundarna, är i dagsläget inte aktiv i bolaget. För övrigt har Raysearch 
idag cirka 60 anställda. Vi kan se att detta steg i hög grad i enlighet med MIRPs ob-
servationer har skett i Raysearchs innovationsprocess.  
 
8. Investerare och top managers är titt som tätt involverade under hela processen, de 
utvecklar olika roller och fungerar som kontroller för varandra, de ingriper i pro-
blemlösning osv. Det var sällan som stora innovationsutvecklingsproblem löstes utan 
investerare och top managers inblandning. 
 
Riskkapitalbolaget är återigen ett exempel på detta. De lade sig i hur verksamheten 
skulle skötas då de ville få så stor avkastning på sin investering som möjligt. Till en 
början var företaget väldigt koncentrerat på att bygga en så bra mjukvarulösning som 
möjligt men vi tror att de olika grundarna har fungerat som kontroller för varandra 



 

75 (85) 
 

och hjälpt till vid problemlösning. Då Johan var skaparen bakom idén och tekni-
ken/mjukvaran var det troligtvis också hans visioner och problemlösningar som mest 
tillämpades. Detta steg har i hög grad skett i Raysearchs innovationsprocess.  
 
9. Innovationsenheterna skapar normalt sett relationer med andra organisationer för 
att få tillgång till resurser, kompetenser eller äganderätter som är nödvändiga för att 
utveckla sina innovationer. Dessa dyadiska relationer verkade (operated) självstän-
digt från andra interorganisatoriska relationer för ett tag, men genom tiden och för-
ändrade omständigheter omvandlades de till komplexa nät av varandra beroende 
nätverk där en händelse i en dyadisk relation skapade en kaskad av dominoeffekter på 
andra relationer i nätet. 
 
Grundarna kring Raysearch, framförallt Löf, Brahme och Lind, hade troligtvis redan 
de viktigaste kontakterna i sitt nätverk sedan forskartiden på Karolinska Institutet. Det 
var exempelvis Brahme som förmedlade kontakten med Philips vilken kan ha varit 
den viktigaste relationen i Raysearchs innovationsprocess. Venture Cup bidrog med 
feedback och kan även sägas ha förmedlat kontakter mellan Raysearch och ett antal 
riskkapitalbolag. Det valda riskkapitalbolaget bidrog med resurser till innovationspro-
cessen. Raysearch skapade alltså många olika relationer med andra aktörer för att få 
tillgång till olika typer av resurser. Vi kan dock inte se att dessa relationer haft en di-
rekt påverkan på varandra.  Detta steg har till viss del tagit plats i Raysearchs innova-
tionsprocess.  
 
10. Entreprenörer är samtidigt involverade i andra aktiviteter utanför den närliggan-
de innovationen genom att arbeta med konkurrenter, handelsorganisationer och stat-
liga organ för att skapa industri eller kommunikativ infrastruktur nödvändig för stöd 
och legitimitet för deras innovativa strävanden.   
 
Mycket av den nödvändiga infrastrukturen fanns troligtvis redan i grundarnas nätverk. 
De var ju redan etablerade inom forskarvärlden och hade kunskapen och kontakterna 
som var nödvändiga, framförallt kontakten med Philips. De sökte sig ändå ”utanför” 
kretsen till exempelvis Venture Cup för att få feedback på idén. Vi tror att detta steg 
skedde ganska naturligt i Raysearch då tre av grundarna arbetade inom den miljö som 
innovationen föddes ur. Detta steg har i hög grad skett i Raysearchs innovationspro-
cess.  
 
Den realiserande /avslutande fasen 
 
11. Upptagandet, införandet av innovationen och implementeringen av den låter inte 
vänta på sig, utan sker under utvecklingsperioden genom att integrera nytt med gam-
malt, eller återuppfinna innovationen för lokala behov. 

Raysearchs innovation kunde till sin natur inte implementeras innan den var färdig. 
En mjukvara som inte är färdig, särskilt inom strålbehandling, kan ha stora konse-
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kvenser för produkten men också för de som behandlas. En dåligt utvecklad mjukvara 
överlever inte länge på marknaden. På grund av produktens karakteristika kunde ing-
en implementering av produkten ske innan den var helt färdig. Vi anser inte att detta 
steg har skett i Raysearchs innovationsprocess. 

12.  Innovationens resa slutade när en innovation är klar/introducerad på marknaden 
eller när resurserna tagit slut. Investerare eller top managers tillskriver om innova-
tionen var lyckad eller misslyckad. Även om dessa tillskrivelser ofta är missriktade så 
påverkar de i hög grad innovationens öde och innovationsdeltagarnas karriärer. 
 
Denna innovations resa kan sägas ha slutat när produkten var introducerad på mark-
naden. Vi menar att detta var efter att Raysearch fått kontrakt med Philips på 151 
stycken enheter. Med detta kontrakt tror vi inte att grundarna eller investerarna kan ha 
sett innovationen som något annat än lyckad. Innovationsdeltagarnas karriärer påver-
kades i hög grad av innovationen då många idag har aktiva roller inom företaget. Det-
ta steg har i hög grad skett i Raysearchs innovationsprocess.  
 
Idéns uppkomst 
Varför, när och hur skapades möjligheten som Raysearchs grundare upptäckte och 
varför exploaterade just de denna möjlighet? Liksom i Dirac Research och Ljushuvu-
det klassar vi denna möjlighet i Shane och Venkataramans första kategori av möjlig-
heter: 1. Skapandet av ny information, som till exempel vid nya teknologiska uppfin-
ningar. Tre av grundarna arbetade inom forskarvärlden och kom genom sitt arbete 
fram till den möjlighet som företaget byggdes på. Johan Löf använde sina optime-
ringskunskaper till att förbättra strålbehandlingsmetoder. Det var framförallt Johan 
Löf som upptäckte möjligheter. När han med lite efterforskningar insåg att ingen lik-
nande lösning fanns på marknaden och att de senare fick positiv feedback från Ventu-
re Cup gjorde att möjligheten sågs som attraktiv.  
 
Möjlighetens varaktighet var lång. Det låg många timmars forskning bakom tekniken 
och grundarnas kunskaper om området var stort. De hade också många av de nödvän-
diga kontakterna för att kunna exploatera idén. Raysearch har inga patent på sina lös-
ningar utan menar att det är så pass svårt och tidskrävande att skapa en liknande lös-
ning som deras att de inte tror att detta är ett hot. De har absolut stora learning curve 
fördelar. ”Vem som helst” kan inte skapa en produkt som Raysearchs. Det krävs oer-
hörd kunskap och information för att göra det, produkten är i väldigt hög grad svår att 
imitera.  
 
Varför upptäckte just Johan Löf denna möjlighet? I enlighet med Shane och Venkata-
raman ser vi att Löf hade: 1.innehav av information som är nödvändig för att identifi-
era en möjlighet och 2. De kognitiva egenskaperna som är nödvändiga för att identi-
fiera en möjlighet. Han hade de kunskaper som krävdes och förmågan att se det 
kommersiella värdet av möjligheten. Så varför exploaterade de möjligheten? Löf såg 
att den idé och tekniken idén byggde på var unik för branschen och att han skulle 
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kunna göra denna lösning mycket bättre än vad som tidigare gjorts. Något som är väl-
digt viktigt i strålbehandlingsbranschen. Grundarna hade även tillgång till stort finan-
siellt kapital i och med alla de intresserade riskkapitalbolagen. I grundargruppen fanns 
det personer med erfarenhet av start-ups och personer med ett stort (nödvändigt) nät-
verk. Denna möjlighet exploaterades i form av ett nytt företag.  
 
Causation och effectuation 
I detta avsnitt tolkar vi Raysearchs innovationsprocess i Sarasvathys termer av causa-
tion och effectuation. Det grundarna visst till en början i processen var att de hade en 
idé som de kände att de ville utforska. De hade ett givet mål – att skapa en bra mjuk-
vara för strålbehandling. Med detta som bakgrund ser vi att Raysearchs arbetade en-
ligt causationprocesser. De valde mellan medel för att skapa en viss effekt. Bakgrun-
den till varför Johan Löf sökte sig mot området strålbehandling var av privata skäl och 
han kände att detta område var ett bra område att arbeta inom. De privata skälen ser vi 
som en pushfaktor till varför han sökte sig till området. Själva idén tror vi dock sågs 
som en stor möjlighet, att det var pushfaktorer som lockade exploaterandet av den.  
 
Liksom Shane och Venkataraman menar Sarasvathy att individens tidigare kunskaper 
och egenskaper spelar roll för upptäckten av en möjlighet. Detta stämmer in på Ray-
search. Man kan säga att Löf skapade möjligheten i den mån att det var hans och en 
annan grundares forskning som gjorde det möjligt, men vi vet dock inte om målet 
med forskningen var att skapa en potentiell entreprenöriell möjlighet. Vi tror att Löf 
såg att det han hade forskat fram var bra och att det inte tidigare var gjort. Vi anser 
alltså att han upptäckte möjligheten.  
 
Vid en översikt av de olika punkterna i causation respektive effectuation ser vi ytterli-
gare bevis på att Raysearchs innovationsprocess är mer av typen causation.  
 

• ett givet mål som ska nås eller ett beslut som ska fattas (vanligtvis välstruktu-
rerad och specifik), 

 
Det givna målet var här att exploatera den teknik/mjukvara som kommit fram genom 
forskningen. Att förbättra strålbehandling av cancer. Det är välstrukturerat och i allra 
högsta grad specifikt.  
 

• en uppsättning alternativa medel eller anledningar (causes) (som kan genere-
ras genom beslutsprocessen), 

 
Anledningarna till att exploatera möjligheten kan tänkas vara; det generella målet med 
att göra något bättre för världen, det faktum att Löf haft cancer i familjen, möjlighe-
terna med att få in kapital genom de intresserade riskkapitalisterna, den positiva feed-
back de fick från Venture Cup samt anledningen till att få se sin idé bli verklighet.  
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• restriktioner på möjliga medel (vanligtvis påtvingade av miljön) och, 
• kriterier för att välja mellan medlen (vanligtvis maximering av expected return 

i termer av de förbestämda målen). 

 
Vi ser inte att det i Raysearchs process funnits några direkta restriktioner på möjliga 
medel. Medlet och målet var i Raysearchs process redan specificerade. De har därför 
inte behövs välja mellan olika medel då vägen man skulle ta (tekniklösningen) redan 
var bestämd.  
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5.9 Sammanfattande analys 
 
I denna del sammanfattar vi de enskilda analyserna i en jämförande tabell. Observa-
tionerna utifrån MIRP beskrivs på en skala från hög till ingen samstämmighet med 
MIRPs observationer. Uppkomsten av idén sammanfattar hur och varför individerna 
upptäckte och agerade på idén. I causation och effectuation redogör vi för om vi an-
ser att processen var av causation- eller effectuationkaraktär.  
 
 Dirac Ljushuvudet Anonym Raysearch 

MIRP Hög grad: 1, 3, 4, 
9, 10 och 11 
 
Viss grad: 2, 5, 7, 
8 och 12  
 
Steg 6 återfinns 
ej.  
 
 

Hög grad: 1, 3, 4, 
5, 7 och 10 
 
Viss grad: 2, 8, 9 
och 12 
 
Liten grad: 6 och 
11  
 

Hög grad: 1,2, 
3 och 4 
 
Viss grad: 5, 7, 
9 och 12 
 
Liten grad: 6, 
8, 10 och 11 
 

Hög grad: 1, 4, 6, 
7, 8, 10 och 12 
 
Viss grad: 2, 3 
och 9 
 
Steg 5 och 11 
återfinns ej 

Uppkoms-
ten av 
idén  

Skapande av ny 
information – såg 
en möjlighet 

 

Positiv feedback 
utifrån 
 
Tidigare entre-
prenöriella erfa-
renheter 
 
God tillgång till 
kapital 
 
Möjlighetens 
varaktighet lång 
 
Learning curve 
fördelar 
 

Innehav av (tidi-
gare) nödvändig 
information för att 
se möjligheten 
 
Egenskaper för att 
se möjligheten  
 
Strävan efter att 
bli uppfinnare 
 
Relativt lång var-
aktighet för möj-
ligheten i Sverige 
 

Innehav av (ti-
digare) nödvän-
dig information 
för att se möj-
ligheten 
 
Egenskaper för 
att se möjlighe-
ten 
 
Positiv feedback 
utifrån samt 
optimism över 
idén 
 
Strävan efter att 
vara egen före-
tagare 
 
Önskan att göra 
verklighet av en 
idé 
 
 
 

Innehav av (tidiga-
re) nödvändig 
information 
 
Skapande av ny 
inform-ation – såg 
en möjlighet 
 
Egenskaper för att 
se möjligheten 
 
Positiv feedback 
utifrån 
 
Möjlighetens var-
aktighet lång 
 
Learning curve 
fördelar 
 
Tidigare entrepre-
nöriella erfarenhe-
ter 
 
Tillgång till stort 
finansiellt kapital 
 

Causation/ 

Effectua-
tion 

Effectuationpro-
cess 

Causationprocess Causation och 
effectuation i 
olika delar av 
processen. 

Causationprocess 
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6. SLUTSATSER 
I detta avsnitt avser vi svara till studiens syfte och problemformulering. Syftet i denna 
studie är utredande och avser att utifrån tre tongivande teorier inom innovations-
forskningen explorativt beskriva och deduktivt tolka innovationsprocesser i Sverige. 
Problemformuleringen lyder: Hur uppkommer och utvecklas idéer till innovationer i 
Sverige? 
 
Studiens empiri stämmer i stort sett bra överens med teorierna. Men ingen av de fyra 
studerade innovationsprocesserna stämmer exakt överens med de tre teorierna, vilket 
knappast är förvånande då innovationsprocesser i sin natur är högst komplexa. Svaret 
på frågeformuleringen blir således: idéer uppkommer och utvecklas till innovationer i 
enlighet med de tre teorierna, med relativt små och varierande avvikelser, i de fyra 
innovationsprocesserna vi studerat.   
 
Initieringsperioden (steg ett till tre) i svenska innovationsprocesser stämmer i hög 
grad överens med MIRPs observationer av innovationsprocesser. Steg fyra  och tio i 
utvecklingsperioden har till en hög grad observerats i de svenska innovationsproces-
serna, steg sex kan däremot sägas vara ovanligt i denna studie. Övriga steg i utveck-
lingsprocessen har observerats till en viss grad i de svenska innovationsprocesserna 
men kan inte sägas gå i enlighet med MIRPs observationer. Steg 11 i den avslutan-
de/realiserande fasen återfanns till väldigt liten grad. Steg 12 utspelas till en viss grad 
i de svenska innovationsprocesserna.  
 
Idéer uppkommer oftast genom att en aktör/individ (eller flera) innehar information 
som är nödvändig för att en möjlighet ska kunna upptäckas. I många fall skapas också 
ny information för att en möjlighet ska kunna hittas/skapas/upptäckas.  Aktörerna har 
ofta även de egenskaper som krävs för att kunna se att ”det upptäckta” är en möjlig-
het, ibland även tidigare entreprenöriell erfarenhet. De entreprenöriella möjligheterna 
har ofta en lång varaktighet men tillgången på kapital är inte avgörande för att en möj-
lighet ska exploateras.  
 
Det är oftare de observerade svenska innovationsprocesserna är av karaktären causa-
tion än effectuation.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Vi vill lyfta fram några intressanta observationer, som vi anser är viktiga för innova-
tionsprocessen och som delvis faller utanför ramen för vad de tre modellerna gör gäl-
lande. 
 
1) Vikten av bekräftelse, positiv feedback tycks vara drivande då det påverkar 

innovationsprocesser åtminstone på följande punkter:  
 

• Så varför, när och hur exploaterar vissa människor möjligheter som de upp-
täcker men inte andra? Entreprenören måste tro att det förväntade värdet av 
den entreprenöriella vinsten och exploaterandet av möjligheten är tillräckligt 
stor för att kompensera för alternativkostnaden för andra möjligheter, även 
kostnaden för fritid.(Shane och Venkataraman, 2000). 

Positiv feedback torde påverka det förväntade värdet av den entreprenöriella 
vinsten på så sätt att den även kan utgöras av icke monetära vinster så som bekräf-
telse av sin forsknings användbarhet och/eller ett entreprenöriellt rykte etcetera.  
Den positiva feedbacken torde alltså påverka entreprenörens syn på den entrepre-
nöriella möjlighetens lönsamhet.  

 
• Forskare har visat på hur de kognitiva egenskaperna en person har spelar in. 

Till exempel har de visat att framgångsrika entreprenörer ser möjligheter i si-
tuationer där andra människor ser risker och att entreprenörer med större 
sannolikhet än andra människor upptäcker möjligheter för att de inte tänker 
så mycket på ”vad som kunde ha varit”.(Shane och Venkataraman, 2000). 

 
Positiv feedback tycks hjälpa entreprenörers motivation att fortsätta sitt sökande 
efter nya entreprenöriella möjligheter.  

 
• Beslutet att gå vidare eller inte påverkas även av individen i frågas optimism. 

Människor som exploaterar möjligheter är, i genomsnitt, överoptimistiska om 
värdet på de möjligheter de upptäcker..(Shane och Venkataraman, 2000). 

Positiv feedback torde påverka entreprenörens optimism och således, åter igen, 
dess uppfattning om den entreprenöriella möjlighetens värde. 

 
2) Innovationscykler börjar om och den föregående innovationsprocessen påverkar 

nästkommande, men vi har även sett tecken på att framtida innovationsprocesser 
påverkar den pågående processen. 

Grundaren för både Ljushuvudet och det anonyma företaget uttrycker en iver att ta sig 
an kommande projekt, med det nuvarande projektet som ett bevis på sin kompetens, i 



 

82 (85) 
 

bagaget. Vi tycker oss se denna iver inför kommande projekt som en stark motiva-
tionskraft till att lyckas med det nuvarande projektet samt att känslomässigt hantera 
dess avslut. Att nästkommande projekt/innovationsprocess kommer påverkas av den 
nu pågående innovationsprocessen torde vara ytterst troligt då både kontakter, 
branschkunskap och erfarenheter kommer vara av stor betydelse. Men nästkommande 
projekt/innovationsprocess tycks även påverka den nu pågående innovationsproces-
sen, åtminstone föreställningarna om nästkommande projekt/innovationsprocess. 
 
Vi har genom arbetets gång även förstått att institutioner såsom Almi, Connect och 
Venture Cup haft en avgörande roll för entreprenörernas beslut om att driva projektet 
vidare. Många av entreprenörerna bakom företagen menar att deras idé aldrig hade 
förverkligats om det inte var för institutionernas stöd och hjälp. Almi Invest (riskkapi-
talbolag i Almis regi) ser många av entreprenörerna som en positiv utveckling och 
framtida hjälp för många potentiella svenska entreprenörer. Entreprenörerna menar 
vidare att det är väldigt svårt att få tag på kapital och finansiering för sina idéer vilket 
uttrycks såväl i denna studie och i den tidigare nämda SEB-studien (SCB Departe-
mentsremiss, 2009-11-02), som på annat håll. Det är på denna front dessa institutioner 
stödjer både direkt och indirekt.  
 
Denna studies urval har kanske haft ”ovanligt” stor nytta av Almi, Venture Cup och 
Connect då samtliga innovationsprocesser och dess entreprenörer tyckts ha vunnit 
institutionernas förtroende. Att göra några generaliseringar utifrån detta på andra 
innovationsprocesser är därför inte möjligt. Men det var som tidigare nämt inte heller 
denna studies verkliga ambition. 
 
Den svenska forskning som gjorts på innovationsområdet, vi tänker framförallt på 
Klofstens undersökningar om idéutvecklingsprocessen, stämmer mycket väl med 
denna studie.  
 
Framtida forskning 
Mycket av den forskning som görs om innovationer behandlar teknologiska innova-
tioner. Troligtvis skiljer sig en teknologisk innovationsprocess från en icke-
teknologisk. Det kan vara svårt att exempelvis förklara och skydda en innovation som 
inte är produktifierad varför innovationsprocessen för en dylik kanske ser annorlunda 
ut.  
 
Med tanke på att institutioner som Almi, Connect och Venture Cup har spelat en så 
pass stor roll i denna studie vore det mycket intressant att vidare studera hur pass stor 
roll dessa (och andra liknande) institutioner spelar i innovationsprocesser i hela Sve-
rige.  
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9. BILAGOR 
Bilaga 1 – Intervjukontaktschema 
 
 

Företag Kon-
taktsätt 

Deltagan-
de? 

Person Intervjuda-
tum 

Senaste 
kontakt 

Mötesplats  

Anonym Mail Ja Anonym 2009-11-11 
Kl 13.00 

2009-09-
13 

Café i centra-
la Sthlm 

 

 

Ljushuvudet Telefon + 
mail 

 

Ja 
På kvällstid 

Johann 
Wallnö-

fer 

2009-11-10  
Kl. 18.30 

2009-10-
13 

Hemma hos 
grundaren 

 

 

Wireexit Mail Svarar ej   2009-10-
07 

  

Lensway Tele Svarar ej   2009-09-
17 

  

Earbooks 
 

Mail Svarar ej   2009-09-
14 

  

Jakebox  
(OBS! BORT-

FALL) 
 

Mail Ja 
Lunchmöte 

 

  2009-10-
13 

Centrala 
Stockholm 

 

Spotify Mail Nej   2009-09-
15 

  

Softtube Mail Svarar ej   2009-10-
07 

  

RaySearch Labo-
ratories 

Mail Ja Anders 
Murman 

2009-11-12 
Kl. 10 

2009-10-
02 

Raysearchs 
kontor i cen-
trala Stock-

holm 

 

Appearnetworks Tele och 
mail 

Svarar ej   2009-10-
07 

 
 
 

 

Cobolt Mail Svarar ej   2009-10-
07 

  

Print On Direct Mail Svarar ej   2009-10-
07 

  

Dirac Research Mail Ja Nilo 
Casimi-

ro 
Ericsson 

2009-11-05 
kl. 10.00 

2009-10-
07 

Diracs kon-
tor i Uppsala 
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Bilaga 2 – Intervjuunderlag 
 
INNAN IDÉN! Causation/Effectuation? 
 
Hur upptäckte ni denna möjlighet? 
 

Divergent Convergent 
A branching and expanding process of 
exploring new directions – a random or chaotic 
pattern 
• Vem/vad/vilken händelse initierade tanken om 

att genomföra denna idé?  

• Vem/vad var det som pekade ut att det överhu-
vudtaget fanns en möjlighet? 

• Hur kom ni fram till möjligheten i fråga? 

 (Det bör svara för random och chaotic)  

An integrating and narrowing process of exploiting 
a given direction – a linear and periodic pattern 
• Har tidigare händelser/förlopp legat till grund för 

utvecklingsinitierandet? 

• Något linjärt mönster?  

Creating ideas and strategies – inspiration, ne-
gotiation 
• Vad inspirerade idéns utformning?  
• Fick ni kompromissa? 

Implementing ideas and strategies – push ideas into 
currency 
• Har ni blivit influerade av externa aktörer? 

• Hur gjorde ni för att genomföra idén till en innova-
tion? 

 
Learning by discovery – exploratory search 
• Vad hade ni för tidigare erfarenheter inom detta 

område? 

Learning by testing – trial and error 
• Prövade ni er fram? Extern kunskap/hjälp? 

• Har idéns utformning förändrats sen idéstadiet? 

• Misslyckade förändringar? 
 

Pluralistic leadership – encouraging and ba-
lancing diverse views 
• Hur gjorde ni för att uppmana alla aktörer att 

komma med förslag och förändringar? 
• Hade ni en ledare i processen? Hur var denne? 

Unitary leadership – encouraging unity and goal 
consensus 
• Vad gjorde ni för att skapa en bra stämning där alla 

arbetade mot samma mål? 
• Hade ni en ledare som styrde er alla mot samma mål?  
• Hade alla samma mål?  

Building relationships and porous networks 
• Kan du beskriva era nätverk?  
• Har ert nätverkande sett annorlunda ut i innova‐

tionsprocessen? 
• Utökades det i och med att ni satte igång denna 

process? Hur? 

Executing relationships in established networks 
• Har ni använt era kontakter (nätverk) i innovations 

processen? 
• Om ja, när började ni använda ert nätverk och på vilket 

sätt? 

Creating infrastructure for collective advantage 
– running in packs 
• Vad har ni för infrastruktur för att fortsätta vara 

innovativa? 
• Ser ni något resultat av detta?  
• Har ni gjort några konkreta förändringar för att 

stärka denna miljö?  

Operating within infrastructure for competitive 
advantage 
• Hur arbetar ni inom organisationen för att ska‐

pa/bibehålla konkurrensfördelar? 
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• Vilka aktörer har involverats för detta?  

  
Convergent 

• An integrating and narrowing process of exploiting a given direction – a linear 
and periodic pattern 

 
Har tidigare händelser/förlopp legat till grund för utvecklingsinitierandet? 
 
Något linjärt mönster?  

• Implementing ideas and strategies – push ideas into currency 
• Learning by testing – trial and error 
• Unitary leadership – encouraging unity and goal consensus 
• Executing relationships in established networks 
• Operating within infrastructure for competitive advantage 

 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
HAR DU/NI PLANER PÅ ATT SÄLJA FÖRETAGET ELLER TA IN NÅGON SAMARBETS-
PARTNER? ANSTÄLLA EXTERNA PERSONER FÖR DRIFT AV FÖRETAGET? VAD HAR NI 
FÖR ERFARENHETER AV MANAGEMENT? 

HUR TOG NI BESLUTET ATT AGERA PÅ DEN  MÖJLIGHET SOM NI UPPTÄCKT? 

HUR SKYDDAR NI ERA MÖJLIGHETER FRÅN ANDRA? PATENT? INTRÄDESKOSTNADER? 
LEARNING CURVE? M.M. 

VAD HADE NI FÖR TIDIGARE ERFARENHETER OCH KUNSKAPER INOM ERT OMRÅDE? 
HADE NI INFORMATION SOM INTE ANDRA HAR SÅ ATT NI SÅG MÖJLGIHETER? VAD 
GJORDE ATT NI SÅG OCH TOG DENNA MÖJLIGHET OCH INTE ANDRA? ETC… 

FRÅGA: VAD LÄGGER FÖRETAGEN SINA ”INNOVATIONSUTGIFTER” PÅ? NÅGON AV 
DESSA () Egen Forskning och Utveckling (FoU), Förvärv av maskiner, Köp av FoU samt Förvärv av 
extern kunskap)? ANNAT? LÄGGER DE RESURSER PÅ NÅGOT AV DETTA? 

HAR NI SAMARBETAT MED NÅGON ANNAN I ER INNOVATIONSPROCESS? I NÅGOT 
STADIE I INNOVATIONEN/UTVECKLINGEN? OM JA, HUR? PÅ VILKET SÄTT? 

VILKA HINDER HAR NI HAFT FÖR ER INNOVATIONSVERKSAMHET? NÅGON AV DE TRE 
KATEGORIERNA? (brist på finansiering inom företaget (18 procent) som det största hindret, följt av 
brist på kvalificerad personal (16 procent) samt att marknaden domineras av etablerade företag (15 
procent)) 

Intervjufrågor utifrån de olika stadierna  
 

Begynnelsestadiet  

1. En utdragen mognadsprocess som (kan) sker under flertalet år där slumpmässi-
ga händelser föregår och lägger grunden för påbörjandet av innovationen. 

• Vad var det för föreliggande händelser som ledde upp till påbörjandet av innovationen? 
• Vad hade ni/du för tidigare erfarenheter av området?  
• Vad var det som gjorde att just du såg denna möjlighet? 

2. Interna eller externa ”chocker” skapar kraftansträngningar för att sätta igång 
innovationsarbetet. 

• Vad var det som fick dig/er att verkligen försöka realisera er idé? 
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• Push- eller pullfaktorer? 

3. Planer utarbetas och presenteras för riskkapitalister eller toppchefer för att skaf-
fa sig ekonomiskt underlag för vidare utvecklingsarbete. 

• Skrev ni någon affärsplan? Innan/till Venture Cup/Draknästet? 
• Vad hade ni för kapital innan? Kapitalbehov? 
• Vilka externa aktörer gick ni till för att skaffa kapital? Varför till dessa? Varför var ni med 

i Venture Cup/Draknästet? 
 

Utvecklingsperioden 

4. Den initiala innovationsidén förökar sig snabbt och ger upphov till ytterligare idé-
er och aktiviteter som bildar parallella vägar, inträde i den divergerande fasen 
sker. 

• Hade ni flera idéer som ni arbetade med parallellt? 
• Hur har ni utvecklat den idé som ni satsade på? Spin-offs? 

5. Bakslag, motgångar och misstag sker.  

• Hinder och motstånd? Vanliga hinder och motgångar för små företag är ofta: brist på fi-
nansiering, brist på kvalificerad personal samt att marknaden domineras av etablerade 
företag. Någon av dessa faktorer? 

6. Kriteriet för vad som räknas som succé respektive fiasko förändras. Detta utlöser 
maktstrider internt och externt. 

• Hade ni någonsin skilda åsikter om vilken väg man borde satsa på?  
• Konflikter? Skilda åsikter? 

7. Antalet personer som är involverade i innovationsprojektet ändras över tiden. 
Även deras emotionella känslor ändras såsom känslan av eufori i starten, till fru-
stration i mitten och sorg vid slutet av projektet. 

• Hur många har ni varit i projektet? 
• Hur många har slutat? 
• Hur många har kommit till? 
• Har ni känt det som hopplöst? Har det gått lätt hela vägen? Motgångar? 
• Saknar ni känslan av att starta något nytt? 
 

8. Investerare och top managers är titt som tätt involverade under hela processen, 
de utvecklar olika roller och fungerar som kontroller för varandra, de ingriper i 
problemlösning osv. 

• Hur har externt folk påverkat projektet?  
• Har alla som varit med i projektet haft samma roller under dess gång?  
• Har dessa förändrats? 
• Hur löstes eventuella problem? 
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9. Relationer skapas med andra organisationer för att få tillgång till resurser, kom-
petens eller ägaregendom för fortsatt utvecklande av innovationen. Nätverkande. 

• Vad har ni för samarbeten med andra organisationer? 
• Varför samarbetar ni med dessa? 
• Hur byggde ni upp ert nätverk? 
• Hur har ni använt er av ert nätverk? 

10. Entreprenörer är samtidigt involverade i andra aktiviteter utanför den närlig-
gande innovationen genom att arbeta med konkurrenter, handelsorganisationer 
och statliga organ för att skapa industri eller kommunikativ infrastruktur nöd-
vändig för stöd och legitimitet för deras innovativa strävanden. 

• Vad gjorde ni för att breda väg för er innovation? 
• Vilka relationer och dylikt behövdes för att innovationen skulle tas emot? 
• Vilken infrastruktur var nödvändig? 
• Vad gjorde ni för att er innovation skulle vara ”rätt i tiden”? 
 
Den realiserande/avslutande fasen 

11. Upptagandet, införandet av innovationen och implementeringen av den lät inte 
vänta på sig, utan skedde under utvecklingsperioden genom att integrera nytt 
med gammalt, eller återuppfinna innovationen för lokala behov. 

• När började ni ”implementera” innovationen? 
• Samarbete med potentiella kunder under utvecklingen? 
• Feedback?  

12. Innovationens resa slutade när en innovation är klar/introducerad på marknaden 
eller när resurserna tagit slut. 

• När blev innovationen klar? Varför? 
 
 
 


