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1. Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras en inledning till ämnet följt av ett förtydligande exempel. Därpå 

framställs en problemdiskussion följt av syfte, begreppsdefinitioner och avgränsningar. 

  

1.1 Inledning 

Till följd av ökande konkurrens är det viktigt för företag att profilera sig gentemot potentiella 

kunder och vinna deras tillit. Ett sätt för företag att bemöta detta i en allt komplexare värld är 

att använda sig av nätverk och öppna innovationssystem. Argument som talar för att 

nätverkande ska utnyttjas i innovationsprocessen är (1) Kollektiv effektivitet. Via nätverket 

ges tillgång till olika resurser genom en delad utbytesprocess. Detta möjliggör snabbare 

respons mot marknaden och affärsrelationer än om all kompetens ska hittas och hållas inom 

företaget. (2) Kollektiv inlärning. Nätverkande erbjuder möjligheten att dela begränsade eller 

dyra resurser samt en delad inlärningsprocess där parter delar erfarenheter, idéer och 

uppmuntrar ett delat experimenterande. (3) Kollektivt risktagande. Större risktagande är 

möjligt i ett nätverk av aktörer än för ett enskilt företag. (4) Skärningspunkt för olika typer av 

kunskaper, där nätverket öppnar upp för nya stimuli och upplevelser.
1
 Det handlar om att 

skapa länkar mellan organisationer och utveckla samt utnyttja ett vidare nätverk. Smarta 

organisationer har alltid uppmärksammat vikten av kontakter, att komma närmare kunden för 

att förstå dennas behov, att arbeta tillsammans med leverantörer för att utveckla innovativa 

lösningar och att länka samman med samarbetspartners, forskningsinstitut, även konkurrenter 

för att bygga och driva innovativa system. Då vi lever i en era av globala utföranden med 

teknologiska infrastrukturer där information delges på ett ögonblick, och där människors 

färdigheter är högst rörliga, är en nyckelfaktor för innovation att bygga och leda nätverk. 

Även stora forsknings- och utvecklingsaktörer inser att de inte kan täcka alla kunskapsbaser 

de behöver och har därför för avsikt att skapa utbredda förbindelser med aktörer över hela 

världen.
2
  

 

Det senaste temat som framträder i diskussionen kring innovation som en nätverksbaserad 

aktivitet samt som en intressant förlängning av design och marknadsföring är begreppet öppen 

                                                             
1 Tidd J., Bessant J.,  Managing Innovation, John Wiley & Sons Ltd., England, 2009 
2 Tidd J., Bessant J.,  2009 
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innovation. Detta begrepp har fått en enorm uppmärksamhet i forsknings- och 

utvecklingslitteraturen sedan 2003 och stora företag omfamnar, implementerar och förkunnar 

dess principer.
3
 

Det är i detta som uppsatsen tar avstamp, att analysera hur och varför företag i Sverige 

använder sig av öppen innovation som marknadsföringsmetod. 

1.2 Exempel från verkligheten  

Detta exempel ämnar belysa varför öppna innovationer är ett intressant forskningsområde 

samt belysa dess marknadsföringspotential. 

Att förutse utgången av en innovation är en högst osäker process då innovationer per 

definition involverar skapandet och marknadsföringen av det nya. Då kan ett viktigt och 

användbart verktyg vara att på olika vis hantera denna osäkerhet.
4
 Ett sätt att hantera denna 

osäkerhet är att involvera användaren i innovationsprocessen för att på så vis skapa 

innovationer som möter användarens behov. Ett företag som tagit fasta på detta i linje med 

öppen innovation är det danska leksaksföretaget Lego som tillverkar och säljer 

leksaksbyggsystem.  

År 2003 hade Lego en finansiell kris som berodde på ett alltför komplicerat distributions- och 

produktutvecklingssystem med redovisade förluster på 240 miljoner dollar. Då spreds 

farhågor om att konkurrenten Mattel skulle ta över. En ny VD utsågs, Jörgen Vig Knudstorp 

och ett tillskott från familjeägarna på 178 miljoner dollar skapade plats för andrum där en 

vändning var möjlig. Övergången var smärtsam men fick företaget tillbaka till lönsamhet igen 

2006. Året därpå redovisades Legos bästa ekonomiska resultat någonsin. Omvandlingen 

innefattade bland annat kostnadsbesparingar inom distributions- och 

produktionsverksamheten, men även en omfattande utbildningsprocess som innebar att de 

hittade nya sätt att involvera användarna som designers och detta som en del av företagets 

innovationsstrategi.
5
 

Användaren har alltid varit involverad i Legos koncept, men sedan 2000 har Lego allt mer satt 

användaren i centrum av deras företagsstrategi. Det har lett till att de tillverkar 

anpassningsbara leksaker med minskad tillverkningstid och produktionskostnader med hjälp 

                                                             
3 Trott P., Why Open Innovation is Old Wine in New Bottles, International Journal of Innovation Management, Vol.14, 

No.4, sid. 715-736, 2009 
4 Rosenberg N., Kline S., The Positive Sum Strategy, National Academy Press, Washington DC, 1986 
5 Tidd J., Bessant J.,  2009 
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av datorstödd design och tillverkning. Detta sker exempelvis genom att kunden använder 

designverktyg på Legos webbsida för att utveckla sina egna idéer. Här agerar Lego likt ett 

serviceföretag som paketerar och skickar ut rätt delar till användaren/designern.  

Ett exempel är Legos produktlinje Mindstorms, vilket är ett Lego byggt runt en mindre dator 

som kan programmeras av användaren och möjliggör byggandet av maskiner och små robotar. 

Det tog bara ett par veckor efter att fösta versionen av Lego Mindstorms fanns i butikerna till 

att en doktor på Stanford-universitetet hade räknat ut hur det fungerade och lagt ut 

hemligheterna på internet. Detta bidrog till att intresserade skrev nya programspråk och att 

någon gjorde ett nytt operativsystem kallat LegOS. I detta läge hotade inte Lego med en 

juridisk process. De vågade istället inse att hackarna gjorde produkten mer tilltalande. Lego 

skrev helt sonika om programlicensen och la till rätten att hacka. Detta visade sig vara ett 

lyckat drag då andra versionen av Lego Mindstorms är företagets främsta storsäljare med över 

en miljon sålda enheter. En viktig poäng i denna omvandlig var även att öppna upp 

innovationsprocessen för andra externa aktörer förutom användarna.  Den tidiga versionen av 

Lego Mindstorms hade ett alltför komplicerat programmeringsspråk. Enligt 

marknadsundersökningar var över 70 procent av användarna i själva verket vuxna. Lego 

beslutade att samarbeta med en extern aktör för att förenkla programmeringsspråket. Effekten 

av detta samarbete är att användarna nu förstår programmeringsspråket och kan utnyttja olika 

typer av sensorer och antennmotorer till deras PC datorer och mobiltelefoner samt ett brett 

utbud av sofistikerade användardesignande automatiserade Mindstorms produkter.
6
  

 

Processen att identifiera och arbeta med ett allt bredare spektrum av användare 

har förändrat en del av Legos verksamhet. De tillverkar fortfarande ”traditionellt” Lego, men 

har numera vuxit till att engagera och involvera användarna i samskapandet av egna 

produkter. Viktigt att påpeka är att en design utformad av en användare kan vara av värde för 

andra användare. Det fungerar alltså inte bara som fåfäng publicitet, utan som en intressant 

förlängning av design och marknadsföring i den öppna innovativa världen. Genom ett öppet 

förhållningssätt har Lego lyckats involvera användarna i sin värld via exempelvis Lego User 

Network ”Lugnet”, och undviker därmed att ha en växande skara användare utforma och 

utbyta idéer utanför deras sfär.
7
   

 

                                                             
6 Tidd J., Bessant J.,  2009 
7 Ibid. 
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1.3 Problemdiskussion 

Otaliga teorier fluktuerar inom akademin om hur företag ska utforma de bästa 

förutsättningarna för skapandet av innovationer. Shane Greenstein anser att kontroll över 

innovationsprocessen krävs för att fånga så mycket värde som möjligt, behålla styrkan i 

äganderätten och samtidigt behålla initiativ till att investera.
8
 

 

Åsikter som passar ett mer närverksbaserat samhälle kommer ifrån Håkan Håkansson et al. 

som påstår å sin sida att ett företags framgång i många fall beror på dess förmåga att förvalta 

externa relationer i ambitionen att skapa en värdefull lösning. De menar att interaktion med 

externa aktörer som förfogar över rätt kunskaper och resurser kan vara avgörande för ett gott 

resultat.
9
 Även Carl Sharpio och Hal Varian anför skäl att ett öppet förhållningssätt fostrar 

upptagande av information och ger nätverkseffekter som ökar det skapade användarvärdet.
10

  

 

Henry Chesbrough är den ledande forskaren inom öppen innovation och det är även han som 

har myntat dess begrepp. Han pekar på ett paradigmskifte från kontrollerade stängda 

innovationsprocesser till öppna innovationsprocesser där idéer tillåts flöda in och ut ur företag 

för att skapa värdefulla lösningar. Detta illustrerar han i form av en tratt med håligheter där 

“spin-in” och “spin-out” av teknologier och kunskaper möjliggör ett utbyte av idéer i företag. 

Dessa sker i linjära rörelser från forskning till marknad, utan återkoppling.
11

 Denna 

affärsmodell förespråkar även Han Van der Meer som också pekar på ett paradigmskifte.
12

 

Men enligt Paul Trott är detta en falskt framställd dikotomi som negligerar fyrtio års tidigare 

forskning inom området.
13

  

 

Chesbroughs skildrande av innovationsprocessen som en linjär process är en uppfattning som 

även negligerar modern vedertagen forskning om innovationsprocessen som ett cykliskt 

förlopp. Forskning av denna typ har utförts av Stephen Kline och Nathan Rosenberg vilka 

menar att modeller som framställer innovationer som linjära processer dåligt uttrycker 

                                                             
8 David P., Greenstein S., The Economics of Compatibility Standards: An introduction to recent research,  Economics of 

Innovation and New Technology, Vol.1 No.1 & 2, 1990 sid.1, 3–41 
9 Håkansson H., Laage-Hellman J., Lundgren A., Waluszewski A., Teknikutveckling i företaget: ett nätverksperspektiv, 

Studentlitteratur, Lund. 1993 
10 Shapiro C., Varian H., Information Rules: a strategic guide to the network economy, Harvard Business School, Boston, 
1999 
11 Chesbrough H., Open Innovation. MA: Harvard University Press, Cambridge, 2003 
12 Van der Meer H., Open Innovation the Dutch Treat: Challenges Thinking in Business Models, Creativity and Innovation 

Management, Vol. 16, No. 2, sid. 192-202, June 2007 
13 Trott P., Why Open Innovation is Old Wine in New Bottles, International Journal of Innovation Management, Vol.14 

No.4, sid. 715-736, 2009 



5 
 

egenskapen och riktningen av de kausala faktorer som sker och missar vikten av återkoppling 

längs med innovationsprocessen.
14

 A.J. Berkhout betonar också vikten av återkoppling och 

beskriver innovation i modellen ”Cyklisk innovationsmodell” till sin natur som en cyklisk 

process.
15

 Detta styrks även av Andrew Van de Ven som beskriver innovationsprocessen som 

cyklisk med divergerande och konvergerande beteenden.
16

  

1.4 Syfte 

Att analysera hur och varför företag använder sig av öppen innovation som 

marknadsföringsmetod. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Innovationsprocess 

En sekvens av händelser där nya idéer utvecklas och implementeras av människor som skapar 

relationer med andra och gör de anpassningar som krävs för att uppnå önskade mål inom en 

institutionell eller organisationell kontext.
17

 

1.5.2 Öppen innovation 

Begreppet öppen innovation myntades i Harvard Business School Press våren 2003 för att 

beskriva skapande och vinstgivande företag som kan och ska använda externa så väl som 

interna idéer i utvecklandet av nya varor och tjänster. I ett öppet innovationssystem antas även 

att interna idéer kan tas till marknaden via externa kanaler utanför företagets aktuella bransch 

och på så vis skapa ytterligare värde. Öppna innovationsmodeller föreslår att en organisations 

slutanvändare kan vara en fördelaktig källa för nya idéer och innovationer.
18

  Ett försök till en 

definition av öppen innovation i en enda mening är att öppen innovation innebär användning 

av ändamålsenliga inflöden och utflöden av kunskap för att påskynda intern innovation 

respektive utvidgandet av marknader för externt bruk av innovation.
19

  

1.6 Avgränsningar 

Endast svenska företag som använder öppen innovation som affärsmodell har använts som 

underlag för undersökningen där ett företagsperspektiv hålls. Empirin hämtas ur de delar av 

                                                             
14 Kline S., Rosenberg N., 1986 
15 Berkhout A.J., New Ways of Innovation: an application of the cyclic innovation model to the mobile telecom industry, 

International Journal of Technology Management, Vol. 40, No. 4, sid. 294-309, 2007 
16 Van de Ven Andrew, The Innovation Journey, Oxford University Press, New York, 1999 
17 Van de Ven A., 1999 
18 Chesbrough H., Open Innovation: a new paradigm for understanding industrial innovation, dynamics of industry and 

innovation: organizations, networks and systems, 2005 (Artikel för presentation i ett konvent i Köpenhamn ) 
19 Chesbrough H., 2005 
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verksamheten som rör innovation i samarbete med externa aktörer. Därför ges endast en 

begränsad analys av företagen och dess totala nätverk.  Anledningen till varför avgränsning 

har gjorts till svenska företag är av bekvämlighetsskäl då författarna är bosatta i Sverige. 

Företag som arbetar med öppen innovation har kontaktats över hela Sverige. De som valt att 

medverka i studien är Svenska Cellulosa Aktiebolag, Volvo Information Technology, Autoliv 

samt Pulp Labs vilket är en del av företaget Södra. Tiden för undersökningen är avgränsad till 

vårterminen 2010.  
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2. Metod 

 

I detta kapitel redogörs vad som tagits i beaktande i metodval samt utförligt tillvägagångssätt 

följt av metodkritik. 

 

2.1 Introduktion 

Forskningsidén dök upp efter instudering kring innovationer och vikten av att involvera 

användaren i innovationsprocessen. Efter vidare instudering framträdde att öppen innovation 

är det senaste ropet inom innovationsforskningen vilket bidrog till intresset att studera detta 

utifrån ett marknadsföringsperspektiv.   

2.2 Vetenskapssyn 

Ett positivistiskt förhållningsätt har tillämpats för att förklara insamlad empiri. Detta synsätt 

menar att allt sker av en ordning där slumpen utesluts. Positivismen innebär att forskaren 

genom empiriska studier söker kännetecken i studieobjekt som återfinns i fler exempel för att 

förklara sociala fenomen.
20

 Detta har utförts i denna studie där kännetecken i fyra företag 

förklarar hur och varför de använder det sociala fenomenet öppen innovation som 

marknadsföringsmetod. 

2.3 Abduktion 

I studien används en abduktiv ansats, vilket innebär att empirin har analyserats med teorin 

som inspiration för att sedan finna mönster som leder till en ökad förståelse. De 

marknadsföringsteorier som använts som underlag för empirin har skapat en förståelse kring 

öppen innovation som marknadsföringsmetod genom att kombinera teori och empiri i 

operationaliseringen.
21

 

                                                             
20 Denscombe M., Forskningens grundregler - Samhällsforskarens grundbok i tio punkter, sid. 24-32, Studentlitteratur, Lund 

2004 
21 Alvesson M., Sköldberg K., Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofisk och kvalitativ metod, sid. 56-58, 

Studentlitteratur, Lund, 2008 
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2.4 Metodval 

Med tillgång till större data kan en kvantitativ ansats vara att föredra för att hitta signifikans. 

Med ett mindre urval kan en kvalitativ ansats utnyttja empiri i större grad genom bland annat 

möjligheten till följdfrågor och diskussion kring öppna frågor.
22

 Denna studie syftar till att 

skapa en ökad förståelse för den insamlade empirin samt att ge en helhetsbild av hur öppen 

innovation används som marknadsföringsmetod. Målsättningen är att tolka och beskriva ett 

fenomen utan tillgång till kvantifierbar data, vilket tyder på att en kvalitativ ansats är att 

föredra. 

2.5 Trovärdighet 

Trovärdighet består av fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera.
23

  För att ge så hög trovärdighet som möjligt har denna studie utförts 

efter dessa kriterier i insamlandet av empirin. Inspelningar, transkriberingar samt alla 

anteckningar har skapat en databas som stärker tillförlitligheten samt leder till ett djup i 

studien. Frågor som ställts till samtliga informanter går i linje med underökningens 

problemformulering samt syfte. Metodkapitlet har bidragit till en pålitlighet där 

tillvägagångssätt för denna studie noga beskrivs. Författarna har under intervjuerna strävat 

efter att vara opartiska samt försökt undvika att låta personliga värderingar påverka resultatet.  

2.6 Äkthet 

Det finns ett antal krav för uppfyllandet av äkthet. Dessa är rättvis bild, ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk- samt taktisk autenticitet.
24

 Författarna har strävat efter att följa dessa 

krav för att ge studien så stor äkthet som möjligt. Avsikten är därtill att ge en rättvis bild och 

ökad förståelse om hur öppna innovationer används samt att ge insikter som kan hjälpa till en 

positiv förändring. 

 

                                                             
22 Johannessen A., Tufte P., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid. 68-79, Daleke Grafiska AB, Malmö, 2003 
23 Bryman A., Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 258-261, Liber AB, Malmö, 2002 
24 Bryman A., 2002 
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2.7 Tillvägagångssätt 

2.7.1 Litteratursökning 

Öppna innovationer introducerades 2003, men grunddragen återfinns i teorier från tidigare 

forskning. Som utgångspunkt har Södertörns Högskolebibliotek använts samt högskolans 

hemsida för att samla relevant information i form av teorier, tidigare forskning och övrig 

information. Framförallt har Google scholar använts men även JSTOR i sökandet av 

vetenskapliga artiklar, LIBRIS samt MIKS för teorilitteratur.  

2.7.2 Val av informanter  

Grundare för idébanken Anders Meiton kontaktades via telefon i ett försök att få en 

kartläggning av företag som använder sig av öppen innovation i Sverige. Han hänvisade i sin 

tur till Vinnova där Carl Ridder tillhandahöll en lista över arton företag som fått anslag till 

öppna innovationsprojekt. Alla dessa kontaktades via telefon där merparten var i startgroparna 

för att ingå i öppna innovationsprojekt. De som tackade ja till att medverka i studien är SCA, 

Volvo IT, Autoliv samt Pulp Labs. Vid närmare titt på urvalet kan konstateras att de har olika 

relationer till varandra där SCA och Södra är varandras konkurrenter och Autoliv är Volvos 

underleverantör.  

2.7.3 Analysarbetet & Intervjuerna 

Intervjuguiden bestod av semistrukturerade frågor med plats för diskussion. Informanterna har 

god kunskap om innovationsprocessen på respektive företag, vilket är av vikt för att få 

tillgång till relevant information. Intervjuerna har spelats in, transkriberats och därefter 

analyserats av författarna. Informanterna tillfrågades före inspelning. Oberoende av varandra 

markerade författarna de delar av transkriptionerna som ansågs relevanta för studien varpå 

empirin för respektive företag skrevs ner gemensamt. I analysen har valda teorier legat till 

grund för operationaliseringen. 

Fem intervjuer har genomförts varav en personlig intervju i Stockholm, två personliga 

intervjuer i Göteborg samt två telefonintervjuer där endast en representant från respektive 

företag har intervjuats. Första personliga intervjun utfördes på Volvo IT den 8 april i 

Göteborg där Magnus Kuschel, Managing Director var informant. Denna spelades in och 

transkriberades ord för ord. Andra personliga intervjun utfördes på Chalmers Tekniska 

Högskola den 8 april. Bengt Järrehult, Director Innovation & KM på SCA intervjuades, även 

denna spelades in samt transkriberades ord för ord. Den tredje vilket var en telefonintervju 
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utfördes den 28 april med Jan Olsson som är forskningsdirektör på Autoliv. Intervjun spelades 

in och transkriberades ord för ord. Fjärde intervjun utfördes 28 april även denna en 

telefonintervju, med informanten Jasper Darmark för organisationen Fab Lab. Denna intervju 

spelades in samt transkriberades men går under bortfall då empirin inte innefattar öppna 

innovationer som affärsmodell av skälet att de inte driver en vinstdrivande verksamhet. Den 

femte var en personlig intervju och skedde på ett Café i centrala Stockholm den 10 maj med 

Joakim Nygren, Project Manager för Pulp Labs. Intervjun spelades in och transkriberades.  

2.8 Metodkritik 

Det finns ingen kartläggning över svenska företag som använder sig av öppen innovation 

vilket har försvårat insamlandet av relevant empiri. Det som redovisas i empirin är det som 

anses relevant av författarna, vilket försvårar en objektiv ansats. Om fler företag tackat ja till 

studien skulle det bidra till ytterligare förståelse till hur och varför företag använder sig av 

öppen innovation som marknadsföringsmetod.  

Om en kvantitativ undersökning hade valts på studier av fler än svenska företag hade enkäter 

kunnat besvaras världen över. Risken hade då varit att få respondenter svarat samt att 

möjligheten att gå på djupet om hur innovationsprocessen går till hade försvårats.  

Om metodtriangulering hade tillämpats i denna studie skulle det bidra till en större 

trovärdighet, men då det inte finns någon kartläggning av tillräckligt många företag som 

använder sig av öppen innovation i Sverige skulle avgränsningen som gjorts i studien behöva 

tas bort. 

Författarna är även medvetna om att de trots sin strävan till objektivitet oundvikligen blivit 

påverkade under intervjuerna vilket kan bidra till att resultatet får en annan skiftning än om 

någon annan hade genomfört studien. 
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3. Teori 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studien där dess relevans 

motiveras. Därefter presenteras en teoretisk syntes som visar hur teorierna kompletterar 

varandra följt av teorikritik. 

 

3.1 Strategiska allianser (från konkurrens till samarbete)  

Strategiska allianser är ett samlingsnamn för olika typer av samarbeten i nätverk. Denna teori 

speglar den strategiska betydelse företag tillräknar dess allianser. Den beskriver hur företag 

stärker sin konkurrenskraft genom samarbete med andra organisationer för att nå strategiska 

mål, där andemeningen är att samarbeta är bättre än ”att köra sitt eget lopp”. Många företag 

kännetecknas av att de koncentrerar sina kompetenser och resurser till dess kärnkompetens, 

vilken formulerar företagens grundläggande kunskaper och erfarenheter som ackumulerats 

och sedimenterats över tid. Kompetenser, resurser och aktiviteter som ligger utanför kärnan 

anskaffas istället på en extern marknad. Den centrala aspekten i nätverk är förädling av de 

gemensamma resurserna. Här överges strategier som endast fokuserar på konkurrens till 

förmån för strategier som inkluderar samarbeten. Anledningar till varför strategiska allianser 

uppstår kan hänföras till:
25

  

 Behov av ökad effektivitet  

Med avseende på produktion och distribution är effektivitet alltid en viktig strategisk 

faktor. Stordriftsfördelar genom delad produktion och marknadsexpansion är två 

välkända effektivitetsfaktorer. Internets framfart samt övriga teknologiska 

förändringar vilka sker i allt snabbare takt har varit avgörande faktorer för inledandet 

av samarbeten företag emellan där tillgång till varandras kunskaper är nyckeln. På 

detta vis möjliggör strategiska allianser tillgång till nya och större resurser för de 

allierade.
26

 

 Snabbhet 

Gemensamma satsningar inom allianser kan svara på kraven av allt kortare 

produktlivscykler och att snabbt nå ut med produkter och tjänster på marknaden. 

                                                             
25 Bengtsson L., Strategiska allianser från marknadsmisslyckande till lärande samarbete, Liber Ekonomi, Malmö, 1998 
26 Bengtsson L., 1998 
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Dessa partnerskap kan förbättra möjligheter till framväxt och distribution av nya 

produkter och tjänster.
27

 

 Flexibilitet  

För att bättre kunna anpassa sig till förändringar på marknaden och i teknologin krävs 

att företag är flexibla. Då kostnaderna är höga och resultaten osäkra i projekt är det 

vanligt att samarbeta kring insatser och resurser och därmed inte binda upp sig i vissa 

utgångar i lika hög grad som vid självständiga projekt. Därmed får företag större 

manöverutrymme i händelse av ändrade premisser.
28

  

 Gemensamt inflytande 

System av företag som lyckas positionera sig bra kan lättare påverka marknaden än ett 

ensamt företag.
29

  

 

De främsta syftena med strategiska allianser är stärka vissa delar av konkurrensförmågan 

snarare än den generella. Samarbeten sker mer sällan kring kärnkompetensen utan oftare kring 

en applikation, vilket är resultatet kunden ser av kärnkompetensen t.ex. en ny design av ett 

fordon. Även om varje strategisk allians har sitt eget syfte så kan tre omfattande skäl till 

varför allianser stiftas noteras:
30

 

 

 Marknadsskäl 

Dessa skäl syftar till att förbättra ställningen på marknaden bl. a. via effektivare 

distribution, bättre produktutbud, starkare position gentemot distributörer samt ökade 

resurser till marknadsföring.
31

 

 Produktionsskäl 

Allianser av dessa slag syftar till att effektivisera produktionsekonomin och tekniken i 

produktionen via utnyttjandet av skalfördelar, ökad flexibilitet i produktionen samt 

starkare ställning gentemot leverantörer.
32

 

 Utvecklingsskäl 

Här är syftet att förbättra utvecklingskapaciteten genom ökade resurser till utveckling, 

bättre organisation för utveckling samt ökat kontaktnät med omvärlden. Dessa 

                                                             
27 Bengtsson L., 1998 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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allianser ses inte bara som nödvändiga för att klara av betydande kostnader, utan även 

som betydande grund för innovationer.
33

 

 

Strategiska allianser anses ha två sidor där solsidan är stora möjligheter i form av effektivare 

marknadspenetration, flexibilitet, lärande och produktionsekonomi. Skuggsidan är däremot 

förenat med risker och problem vilka bidrar till att en stor del av allianserna misslyckas. 

Anledningen till varför allianser misslyckas kan vara: 

 Oklara motiv till samarbete, eller att de ändras över tid. 

 Dålig kommunikation till de andra parterna. 

 Genom licensering av teknologi till annan part skapa en ny konkurrent. 

 Fel person leder samarbetsprojekten. 

 För låg tillit till de andra parterna.
34

 

 

För att lyckas i allianser måste de deltagande företagen sträva efter win-win-situationer, utan 

att konkurrera ut varandra. I dessa fall kan allianser utgöra en effektiv och bred plattform för 

lärande bortom organisationens gränser.
35

 

En tripolär samordningsmodell visar på olika alternativ för samordning av utbyten för en så 

låg transaktionskostnad som möjligt: marknad, allians eller hierarki. Varje situation är unik 

och avgör vilken samordningsform som är den bästa. När en transaktion utmärks av hög 

osäkerhet och hög specificitet d.v.s. beroendegrad är det ogynnsamt att använda marknaden 

för genomförandet av transaktionerna då transaktionskostnaderna blir för höga.
36

  

Om både marknaden och hierarkin misslyckas kan allianser vara det mest effektiva 

alternativet, utan att för den delen utgöra ett mirakelmedel. Marknaden sänker alliansens 

relativa effektivitet vid den punkt då osäkerheten, frekvensen och specificiteten i utbytena 

minskar där de istället hanteras bäst ”osynligt” av prismekanismen.  På samma vis hämmar 

hierarkin alliansens relativa effektivitet när tilliten minskar och internaliseringskostnader, 

d.v.s. då det på sikt är kostnadsmässigt ofördelaktigt att köpa upp och äga någon relaterad 

                                                             
33 Bengtsson L., 1998 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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verksamhet, är låga och med detta gör ”synligt” hierarkins behållningar av företagskontroll 

och ägande.
37

 

Relevans för studien  
Öppna innovationer innebär att nätverka med ett strategiskt bidrag av marknads- produktions- 

och utvecklingsskäl vilket tydligt talar för att strategiska allianser är en teori som är relevant 

för studien.  

3.2 Kunskapsrelationen (Relation 21) 

Som bas för strategiska allianser, nya teknologiska förutsättningar samt upplösning av 

bransch- och geografiska gränser ligger kunskap. Kunskap har en möjlighet att både förena 

och förändra.
38

  

För att utveckla, producera och marknadsföra produkter och tjänster behöver företagen 

kunskap. För konkurrenskraften är kunskapsproduktion och dess innebörd central. Det nämns 

allt oftare att intellektuellt kapital är en av de viktigaste resurserna i framtidens företag samt 

att dessa företag är lärande organisationer. Sedan en längre tid tillbaka har marknadsföring av 

kunskapsintensiva tjänster använts. Det generella intresset för vad kunskap är samt vad dess 

betydelse innebär för företaget och lönsamheten har växt allt efter tidens gång.
39

 

Tre på varandra löpande kunskapsprocesser kan ses i företag. (1) Generativa processen ger 

grunden för kunskapen d.v.s. forskning, utveckling, konstruktion och projektering. (2) 

Produktiva processen ombildar kunskapen till en produkt eller tjänst som helst är något som 

är av värde för kunden. Fokus i den produktiva processen är produktion och inköp. (3) 

Representativa processen är relationen till kunden d.v.s. marknadsföringen.  

Det läggs dock betoning på begreppet kunskap, dess innehåll och betydelse. Vid 

produktutveckling och lanseringar i linje med det moderna tänkandet är samordnade och 

ömsesidiga processer viktiga, inte de sekventiella stegen. De interna och externa relationerna 

som skapas är då av en annan form än vad den traditionella hierarkiska organisationen tillåter. 

Då dessa relationer inte är bundna till en specifik organisationsstruktur och funktion bildar de 

med andra ord fiktiva organisationer.
40

 

                                                             
37 Bengtsson L., 1998 
38 Gummesson E., Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber AB, Malmö, 1998 
39 Gummesson E., 1998 
40 Ibid. 
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Skillnaden mellan Migratorisk och Inbäddad kunskap skapar intressanta konsekvenser för 

relationer mellan företag. 

 Migratorisk kunskap 

Denna kunskap har möjligheten att emigrera och immigrera vilket innebär att 

kunskapen kan förflyttas från en plats till en annan. Genom att den migratoriska 

kunskapen förpackas i böcker, videoprogram, ritningar och andra specifikationer görs 

den kommunicerbar och är då överförbar till andra. Det är inte enbart produkter som 

kan förflyttas utan även kunskap. När personal slutar för de med sig kunskapen vidare 

ut ur organisationen. För att skydda dessa uppfinningar är patent och andra metoder 

mer och mer osäkra i synnerhet när det gäller kunskap som är av migratorisk natur.
41

 

 Inbäddad kunskap 

Denna typ av kunskap är svåröverförbar och ses som en marknadsstrategiskfördel som 

kan användas som konkurrensmedel under en längre period. Det krävs mycket nära 

tillgång till system och relationer för att komma åt den inbäddade kunskapen. Den 

inbäddade kunskapen kan vara inbäddad i personer, geografi samt i organisationer. För 

att den inbäddade kunskapen ska ha en möjlighet att överföras är det viktigt att miljön 

bäraren befinner sig i är tillräckligt stödjande. Gummesson menar att inbäddad 

kunskap finns i specialiserade relationer bland individer och grupper men speciellt i 

normer, attityder, informationsflöden och sätt att fatta beslut.
42

 

 

För att hålla nätverket levande är det även viktigt att sköta interaktionen det vill säga i 

affärssyfte lära in vad andra utvecklat och lära ut vad man själv skapat på ett kreativt sätt.
43

  

Tidigare avsåg allianser mellan företag utbyte av enbart migratorisk kunskap. Företag var från 

början ”självförsörjande fästningar”. Allianser utvecklades genom ”produktrelationer” där 

migratorisk kunskap överfördes för att senare utvecklas till vad som nu kallas 

”kunskapsrelationer” där det möjliggörs ett överförande av även den inbäddade kunskapen.
44

     

Kunskapsrelationer utmärks av att (1) Syftet med att alliera sig med andra företag är oftast 

inlärning och skapande (2) Relationerna är mer intima än produktrelationer (3) 

Kunskapsrelationer ingår i komplexa nätverk, där produktrelationer vanligtvis skapas med 

                                                             
41 Gummesson E., 1998 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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konkurrenter medan kunskapsrelationer även skapas med universitet, konslutföretag, 

uppfinnare, licensförmedlare, utbildare, kunder, leverantörer samt internt med 

personalgrupper (4) Den strategiska potentialen är större i kunskapsrelationer då kunskapen är 

låst i mindre utsträckning i existerande produkter och är då även mer generellt tillämpbar.
45

  

Leverantörer, kunder och andra organ kan skapa innovationsnätverk. Gummesson menar att 

innovationer kan uppstå hos både användaren, leverantören och hos andra organisationer och 

att tänket där säljaren driver alla innovationer är felaktigt. Kunskapskapital utgör en del av det 

intellektuella kapitalet, denna mäts inte och visas inte i företagets balansräkning men kan för 

den delen utgöra ett av företagets viktigaste tillgångar där betydelsen kan vara stor för 

företagets framtid.
46

  

Relevans för studien 
Kunskapsutbyte är den främsta anledningen till varför företag väljer att använda sig av öppna 

innovationer. Inbäddad kunskap är svår att överföra därför är det av betydelse för företag att 

involvera externa aktörer i dess innovationsprocesser.   

3.3 Generella egenskaper hos relationer, nätverk och interaktion 

Betydande generella egenskaper har hittats i studier om relationer, nätverk och internaktion.
47

   

Det finns tre typer av skillnader mellan bidningar som skapar business to businessrelationer 

inom nätverksansatsen. (1) Aktiviteter som relationerna omfattas av, vilka är av teknisk-, 

administrativ- och marknadsföringsmässig typ (2)  Resurser delas och utbyts med varandra av 

materiell- det vill säga maskiner m.m. och immateriell art varav kunskap är en. (3) Människor 

är den tredje som utövar ett inflytande på varandra samt där de har uppfattningar om 

varandra.
48

  

Som en gemensam term på alla relationer som ingår i nätverket har Relationslandskap 

föreslagits. Synliga och aktiva relationer ingår då i relationslandskapet men den kan även 

dölja andra relationer som är passiva och försynta men som har inflytande eller dolda 

maktfaktorer.
49

  

 

                                                             
45 Gummesson E., 1998 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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Nedan sammanfattas elva viktiga och generella egenskaper i affärsrelationer: 

 Samarbete 

Överallt i affärsvärlden förekommer samarbeten. En god utgångspunkt kan vara ett 

litet samarbete eller en liten konkurrens mellan företagen för att sedan utveckla ett 

större samarbete. När det finns mycket samarbeten och en låg konkurrens finns även 

förutsättningar för långsiktiga och harmoniska relationer. I en miljö där det finns hög 

konkurrens men högt samarbete kan relationer ändå överleva. Att avsluta samarbeten 

är naturligt när konkurrensen blir för dominerande och samarbeten oviktiga, samtidigt 

kan man avsiktligt arbeta på att stärka dessa.
50

 

 Engagemang, beroende och vikt 

Anser företaget att en relation är viktig och beroendet är stort, ska man se till att det 

blir en fungerande relation.  

 Förtroende, risktagande och osäkerhet 

Förtroende är en styrka när det gäller samarbeten och är av vikt vid inledande av 

samarbeten. När företag ingår i allianser är det ett stort risktagande där konflikter kan 

uppstå när det inte finns någon ömsesidig win-win situation. Ett exempel där konflikter 

sker är när ena parten utnyttjar mycket av andra partens resurser i form av kunskap 

eller dylikt men ger inte tillräckligt i utbyte tillbaka.
51

 

 Makt 

Även makt spelar in i relationer. En situation där samtliga parter har lika stor makt är 

ytterst ovanligt, oftast är det någon som har ett övertag. Relationer där samtliga 

inblandade inte har lika stor makt behöver inte nödvändigtvis fungera dåligt, detta kan 

ändå vara fördelaktigt där något bättre alternativ inte ges för den svagare parten. 

Beroende på vilken marknadssituationen är kan makten även växla. Långsiktigt är det 

dock inte bra att utnyttja sitt maktövertag i större utsträckning, dessutom krävs välvilja 

från samtliga parter om en relation ska fungera och förbli.
52

  

 Långsiktighet  

Istället för att söka efter nya kunder är det bättre att behålla befintliga kunder då de 

långsiktiga relationerna ses som mest effektiva. Relationer ska aldrig behöva avbrytas 

                                                             
50 Gummesson E., 1998 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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för att det sker slarv eller ointresse. Relationen utnyttjas intensivare och effektivare ju 

mer man lär sig hantera den.
53

 

 Frekvens, regularitet och intensitet 

Regularitet och frekvens är inom en del relationer vanligare än i andra, resor till och 

från arbetet eller banktransaktioner i företag är goda exempel. Andra relationer är 

däremot mer sällsynta, som mäklare, begravningsbyråer och liknande. Trots korta 

relationer kan stark tillit uppstå till dessa leverantörer.
54

        

 Formalisering och öppenhet 

Relationer av kommersiell art är snarare informella än formella. Det är sällan 

konsumenter har skrivna överrenskommelser. Informella relationer är nödvändiga 

komplement i den industriella marknadsföringen. Om det uppkommer några problem 

litar parterna på varandra och löser dessa.
55

   

 Rutinisering 

Trots att relationerna rutinisieras och blir vardagliga kan det vara en förutsättning till 

effektivitet. Det har inom industriell marknadsföring skapats fasta beställningar och 

leveransrutiner, men om kunderna behandlas rutinmässigt i fel sammanhang tröttnar 

dem. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan rutiner som är kostnadseffektiva 

och den standardiserade kundbehandlingen samt en balans mellan den levande 

relationsutvecklingen och maktförhållandet.
56

   

 Innehåll 

I första hand är ett ekonomiskt utbyte innehållet i en affärsrelation. Produkter och 

tjänster levereras och den andra parten betalar ett angivet pris, finansiella strömmar 

och strömmar av produkter och tjänster går i två olika riktningar. Ett innehåll kan 

bildas av överföring av kunskap och information, detta är även anledningen till varför 

företag ingår i allianser och blir medlemmar i nätverk. Gummesson menar att företag 

på detta sätt ”kan bli större utan att växa”. För produktionens- och distributionens 

skull kan det vara viktigt att samordna och utnyttja gemensamma resurser.
57

  

 

 

 

                                                             
53 Gummesson E., 1998 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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 Personliga och sociala egenskaper 

Fokus här ligger på ålder, kön, yrke, utbildning, personlighetstyp, geografisk- och 

social rörlighet men även personliga drag såsom maktlystnad och förmåga att skapa 

förtroende. Charm och karisma hör också hit, vilka är svårgripbara fenomen.
58

  

 

Viktigt att påpeka är också att den grundläggande egenskapen för alla relationer är samarbete. 

Gummesson menar att det ofta hävdas att makten är avgörande men samtidigt som nyckeln 

till bra relationer även är engagemang och förtroende.
59

  

Relevans för studien 
Då öppna innovationer går ut på att samarbeta och dela resurser med externa aktörer är dessa 

egenskaper en god utgångspunkt i vad som kan anses vara generella egenskaper dessa företag 

söker i sina allianser. 

3.4 Customer Relationship Management (CRM)  

Kärnprincipen i CRM är att ju större vinst man kan uppnå ju fler hållbara och ömsesidiga 

relationer skapas mellan kunderna och företaget. CRM:s syfte är att skapa så högt kundvärde 

som möjligt. Det är processen av att leda detaljerad information om individuella kunder samt 

leda alla kunders ”touch points” till maximerad kundlojalitet. ”Touch points” är ett tillfälle då 

kunden stöter på en produkt eller ett varumärke, från faktisk till personlig upplevelse, eller 

från masskommunikation till vanlig observation. CRM gör det möjligt för företag att skaffa 

direkt kundservice genom effektiv användning av personlig information. Baserat på vad de 

kan om varje värderad kund kan företag skräddarsy marknadens utbud, tjänster, program och 

media.
60

 

 Identifiera kunderna och skapa databas  

Det första skedet är att skapa, sammanställa och behålla en effektiv databas av faktiska 

och potentiella kunder, detta bör helst sammanställas i ett system. Databasen bör 

innehålla en variation av information såsom kundens tidigare inköp, kontaktuppgifter, 

segmentbeskrivningsdetaljer och historik från kundens respons på tidigare 

marknadssatsningar.  

 

 

                                                             
58 Gummesson E., 1998 
59 Ibid. 
60 Kotler P., Marketing Management 12e, Pearson Education, New Jersey, 2006 
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 Segmentera kunderna 

Med hjälp av den skapade databasen kan kunder delas in i marknadssegment baserade 

på bland annat hur lönsam kunden är för företaget. Nyttan uppstår från volymen och 

kvaliteten av information som kan användas för att kategorisera kunder. 

Marknadsförare kan då segmentera kunderna och på så vis få kunskap om vilka som är 

mest lönsamma för företaget i framtiden.
61

  

 Samspela med kunderna och skapa relationer: 

När man har identifierat vilka kunder som är mest lönsamma är nästa steg att utveckla 

relationer som framförallt ökar lojaliteten bland dessa kunder. Att leverera en hög 

tillfredställelse är viktigt i detta skede. Tillfredställelse når man på olika vis, bland 

annat genom att ha en dialog med kunderna, att möjligheten till personlig service finns 

och att medlemskap ska löna sig.
62

 

 Etablera mätverktyg 

Två större kategorier av mätning är lämpliga. Den första innebär mätning av lojalitet, 

kostnader och inkomster per kund. Den andra sätter aktiviteter och prestation i en 

kontext, vilket är kundandelen i procent jämfört med det totala behovet över en period 

som företaget tillfredställer.
63

  

 

Relevans för studien 
Att involvera användarna i öppna innovationsprocesser är en möjlighet att minska osäkerheten 

i utvecklingen av innovationer. Att gå från att bara fråga kunden vad den önskar i form av 

marknadsundersökningar och enkäter till att involvera denna i innovationsprocessen är en 

potential företag i öppna innovationsprocesser kan ta till vara på. 

3.5 MIRP 

MIRP är förkortningen för Minnesota Innovation Research Program vilket är en 

forskningsgrupp som har kartlagt innovationsprocesser från idé till implementering. Fram till 

1983 hade innovationsforskningen varit synnerligen begränsad till ett okonstlat undersökande 

av hur och varför innovationer uppkommer, utvecklas, utbreder sig och med tiden avvecklas. 

Mot denna bakgrund inleddes arbetet att utforma en ny teori med syfte att fylla det tomrum 

man ansåg sig se i innovationsforskningen. Detta inleddes 1983 med 14 longitudinella 

                                                             
61 Aaker D., Strategic Market Management, John Wiley & Sons, West Sussex, 2007 
62 Aaker D., 2007 
63 Ibid. 
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fältstudier inom både privat och offentlig sektor gällande teknologi-, produkt-, process- och 

administrativa innovationer.
64

 

 

Den tidigare dominerande synen på innovationsprocessen som en linjär modell med linjärt 

påföljande stadier förmådde inte förklara de omfattande empiriska observationerna som 

forskningsgruppen insamlat. I detta glapp mellan teori och empiri växte en ny modell fram 

som förklarade innovationsprocessen som en cyklisk processmodell (se figur 1). 
65

  

Till skillnad från de linjära processmodellerna speglar denna modell innovationsprocesser i ett 

cykliskt förlopp.  

 

Modellen består av två faser kallade, divergent beteende och konvergent beteende. 

Divergent beteende speglar ett utforskande beteende som breder ut sig i olika riktningar. Detta 

stimuleras av tillförsel av resurser i form av tid, humankapital, idéer och pengar. Ett divergent 

beteende gör systemet än mer komplext och tenderar att följa tillfälliga och kaotiska mönster. 

Övergåendet till ett konvergent beteende reducerar systemets komplexitet. Det karaktäriseras 

av samordnande och avsmalnande processer som fokuserar på att testa och utnyttja en given 

riktning. Faktorer som bidrar till att övergå från en divergent till en konvergent fas kan vara 

av extern art i form av institutionella regler och förordningar som begränsar 

handlingsutrymmet. Det är ofta av intern art i form av begränsade resurser eller upptäckt av 

riktning där möjligheter kan utnyttjas.
66

  

 

Innovationsresan består då enligt detta perspektiv av en cykel av divergent- och konvergent 

beteende. Varje cykel påbörjas med bildandet av en organisation och tillförsel av resurser. 

Därefter följer en utforskande period i form av ett divergent beteende som fortskrider tills 

resurserna tagit slut eller tills en lösning funnits. Cykeln avslutas med en period av konvergent 

beteende i ett förlopp som fokuserar på att utnyttja lösningar från den divergenta perioden 

eller andra lösningar. Denna cykel kan upprepas med tillförsel av nya resurser.
67

  

 

 

 

                                                             
64 Van de Ven A., 1999 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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Tvingande faktorer 

Externa lagar, regler och avtal. 

Intern fokus och organisering 

 

                                                                               

 

  Divergerande beteende Konvergerande beteende 

                En förgrenande och expanderande En integrerande och avsmalnande process 

                                                  process med utforskande av nya vägar med bearbetning av en väg, ett område 

                                                                  -        Ett slumpmässigt eller  

            kaotiskt mönster 

                           

                  Skapande av idéer och strategier  Genomförande av idéer och strategier 

                                                           -  Inspiration och förhandling -      Att sätta idéer i omlopp 

 

                                                  Lärande genom utforskande Lärande genom experimenterande 

- Undersökande, utforskande  -      Trial and error                                              

    

                  Pluralistiskt ledarskap  Enhetligt ledarskap 

- Uppmuntrande och  - Uppmuntran av enighet  

Jämförande av och samstämmiga mål 

olika synpunkter 

              

         Nätverksbyggande   Använda sig av relationer i etablerade  

                                                                    - Stärkande av relationer               nätverk 

 

                  Skapande av infrastruktur för  Agerar inom infrastrukturen för  

                  kollektiv fördel eller försprång  konkurrerande övertag 

- Flockbeteende 

 

 

                                                                              

 

 

Figur 1.
68 

 

 

                                                             
68 Van de Ven A., 1999 

Bergränsande faktorer 

Externa regler och mandat. 

Internt fokus och organisering 

 

 

 

 

Möjliggörande faktorer 

Resursinvesteringar 

Strukturera om till enheter 
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Relevans för studien 
Teorin är relevant för att kunna applicera en cyklisk och mer komplex beskrivning av empirin 

än Chesbroughs linjära beskrivning av öppna innovationsprocesser.  

3.6 Teoretisk syntes 

 

 

Figur 2.
69

 

 

 

 

 

                                                             
69 Egen illustration 

Figuren visar hur teorierna kompletterar varandra. Strategiska allianser är den mest övergripande 

teorin där marknads-, produktions- och utvecklingsskäl omfattar de andra teorierna. 

Kunskapsrelationen förklarar utbytet i dessa allianser. Generella egenskaper är mindre övergripande 

men beskriver de egenskaper företag söker i sina allianser. CRM är mer konkret och beskriver en 

potential i dessa allianser. MIRP förklarar riktningen i dessa händelseförlopp. Tillsammans bildar 

teorierna en förståelse om öppen innovation som marknadsföringsmetod. Dessa ligger till grund för 

tolkningen av den insamlade empirin där resultatet ger en ökad förståelse och bredd om öppen 

innovation som marknadsföringsmetod.  
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3.7 Teorikritik 

I valet av teorier togs två andra relationsteorier av Gummesson i beaktande. Den ena är 

Relationen mellan leverantör och kund. Om denna teori hade valts skulle kunskap förloras om 

öppna innovationer som även inkluderar andra relationer såsom högskolor och konkurrenter 

och anses därför vara mindre relevant för denna studie. Den andra är Triangeldramat mellan 

kund, leverantör och konkurrenter som skulle kunna bidra till en annan skiftning men inte till 

någon märkbar skillnad i resultatet. Kunskapsrelationen och Generella egenskaper hos 

relationer, nätverk och interaktion passar bättre med undersökningens syfte då öppna 

innovationer främst används för komplettering av kunskap med hjälp av externa aktörer.  

Varumärkesteorier från bland annat Aaker kan också tänkas vara relevanta ur 

marknadsföringssynpunkt, men om dessa applicerats skulle studien ta en annan riktning än 

den som är vald. Därför anses även dessa teorier vara mindre relevanta för syftet med denna 

studie.  

Anledningen till varför Van Der Vens teori om innovationsprocesser valts för studien framför 

Berkhouts är för att denna är mer beprövad och tydligt beskriver innovationsprocessens 

karaktär, däremot är den äldre och inte lika uppdaterad som Berkhouts teori. 

Teorierna som valts för studien går i linje med undersökningens syfte där de kompletterar 

varandra vad gäller marknadsföringsrelationer och innovationsprocessens karaktär.   
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4. Empiri 

  
Detta kapitel redogör den insamlade empirin för respektive företag följt av kritik mot 

insamling av empirin. 

 

4.1 SCA 

SCA är ett bolag med 52 000 anställda i över 90 länder som erbjuder personliga 

hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper samt sågade trävaror. Värde skapas 

genom att kunder och konsumenters behov täcks med hjälp av bland annat innovationer och 

ständig effektivisering. Exempel på varumärken är TENA, Libero och Libresse, Tork, Edet 

och Tempo. Huvudmarknaden finns i Europa där den största andelen är i Tyskland, 

Storbritannien samt Frankrike. Starka positioner finns även i Nordamerika, Latinamerika, 

Asien samt Stillahavsasien.
70

 

SCA beskriver deras allians med reklambyrån Forsman & Bodenfors som en solskenshistoria. 

Deras samarbete har hjälp SCA att vinna marknadsandelar över deras konkurrent Procter & 

Gamble på blöjmarknaden. Enbart tack vare deras samarbete gick SCA från att ha ca 17 

procent av marknadsandelarna till 65-75 procent av marknadsandelarna. Denna strategiska 

allians beskriver Bengt Järrehult som ett exempel på hur marknadsföring har hjälpt företaget 

att växa. Deras samarbete är långsiktigt och innebär att de delar på riskerna likväl som på 

vinsterna, istället för att de står för investeringarna helt själva.  

De samarbetar med högskolor, institut samt med intermediären Innocentive, vilket är en 

hemsida Järrehult beskriver som e-bay för kunskap. Innocentive hjälper dem att hitta den 

kunskap SCA söker. 

”De har hjälp oss att raffinera denna process och hjälper oss att hitta den kunskap vi 

egentligen behöver. Det är värt mycket.”
71

  

Detta sker exempelvis genom att Innocentive går ut med en teknisk-, fysisk-, eller kemisk 

fråga till hela dess nätverk där de har 180 000 forskare över hela världen. Problemlösarna kan 

                                                             
70 SCA: http://www.sca.com/sv/Om_SCA/Kortfakta_om_SCA/ 23.05.2010 kl.15:50 
71 Intervju med Bengt Järrehult, SCA, 08.04.2010 
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vara studenter från Sydafrika eller en pensionerad professor i Japan som är trött på att lösa 

soduko och istället klurar ut företagsproblem mot betalning. Detta anser Järrehult vara bra att 

göra på flera nivåer för att på så vis fånga upp idéer, teoretiska lösningar, praktiska lösningar 

och vem som är kapabel att lösa problemen. Dessa fyra områden är viktiga för förmedlandet 

av idéer från teori till praktik .  

SCAs upplevda värde av att jobba med ett öppet innovationssystem är de patent det bidragit 

till, exempelvis vad gäller utvecklingen av att minska odören från vuxenblöjor vilket är ett 

problem inom äldrevården. Överlämnande sker även av patent till aktörer som de anser är 

bättre utrustade att driva dem vidare. De har även funnit värde i utvecklandet av ett vidare 

nätvärk där de bland annat har hittat leverantörer och handlare de inte visste fanns i Kina. 

Dessutom är det enligt Järrehult ett billigare sätt att jobba som bland annat har resulterat i 

lösningar på tvål, reklam och fastsättningslösningar. 

 

Två patentansökningar har lämnats in för en våtsensor och för en biosensor vilka skvallrar om 

en eventuell urinvägsinfektion. Ett exempel på ett projekt som är utvecklat tillsammans med 

så kallade ledaranvändare i linje med öppen innovation är utvecklandet av en högteknologisk 

blöja för inkontinenta patienter. Blöjan är inte för dyr och dess funktion är unik. 
72

 

 

SCA lägger ut utmaningar på Innocentive där gensvaret sträcker sig från 150-750 olika 

forskargrupper som bara får betalt om de lyckas leverera en lösning.  

 

”Det är vansinnigt smart, det är en riktigt no-brainer. Så pass mycket no-brainer att jag tror 

detta kommer ändras inom kort för det är för bra för att vara sant. Vi får ett mycket bredare 

upptag än om vi hade gjort detta själv. Mycket skulle gå förlorat om vi inte använde oss av 

Innocentive.”
73

 

Forskargrupperna menar Järrehult har dock inget branschkunnande utan täcker bara kunskap 

på basala nivåer. Det SCA vinner främst med öppna innovationer är hastigheten, Järrehult 

menar att det går fortare att få fram lösningar genom att jobba på detta vis.  

Det som Järrehult upplever som ett hinder för att jobba öppet är det som kallas ”not invented 

here syndrome”, som han aktivt vill vända till ”proudly found elsewhere”. Han förklarar 

vidare att våga bygga på någon annans idéer kräver större intelligens, ödmjukhet, vidsynthet 

                                                             
72 Nyteknik: http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article27590.ece, 12.05.2010, kl.19:58 
73 Intervju med Bengt Järrehult, SCA, 08.04.2010 
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och kreativitet. SCA låter sina anställda förstå att de inte förväntar sig att de ska sitta på all 

kunskap från början, men att det är bra att de parar ihop deras djupa kunnande tillsammans 

med externa källor för att bygga på den interna kunskapen ytterligare.  

”Det är inte fel av mig att inte kunna det andra kan.”
74

   

Järrehult hänvisar till ett större tyskt företag vars chef föreslog att forskarna på företaget 

skulle samarbeta med externa aktörer via Innocentive. Men forskarna på det större tyska 

företaget förstod inte varför någon annan skulle kunna det de kunde bättre. Om inte de fann en 

lösning till problemet, varför skulle då någon annan göra det? Järrehult anser att forskarna såg 

de externa källorna som ett hot, istället som en möjlighet att bredda deras kunskap. Han menar 

även att man aldrig ska känna sig hotad av någon annans kunskap, se det istället som ett 

bidrag till det man redan kan.   

För ett lyckat användande av Innocentive gäller det att vara lyhörd och utnyttja de möjligheter 

som ges för att bredda din befintliga djupa kunskap, menar Järrehult. 

”Det finns andra som är 10 000 gånger bättre än du på nya områden, växla idéer och tankar 

med dem, ta kontakt med dem och hoppas på att det uppstår ljuv musik.”
75

  

Vad som behövs för att en innovation ska uppstå enligt Järrehult är (1) Tillgodose ett 

befintligt behov, vare sig det är ett uttalat- eller icke uttalat behov (2) Kundinsikt, som även 

förstår de behov kunden inte själv är medveten om (3) Att erbjuda en vinstgivande lösning.  

Järrehult påpekar att vid val av partners är det viktigt att man kan lita på varandra och att man 

är beredd på att stå för kostnaderna samt fördelning av vinsten. Därtill anser han att det är 

viktigt att de man samarbetar med kan leverera lösningar. 

”Bägge har mycket att vinna på det, istället för det gamla där man hyr eller köper en 

tjänst.”
76

   

Samarbetet med Innocentive ger möjligheten att endast betala för lyckade lösningar. Kommer 

flera lösningar in så köper SCA alla. Järrehult menar att om man inte köper alla lösningar så 

finns risken att de hamnar hos konkurrenter då forskare vill ha betalt för sitt arbete. 

                                                             
74 Intervju med Bengt Järrehult, SCA, 08.04.2010 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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Kartläggning av kunderna sker genom att man ställer till med ”saft och kisspartyn” där 

användarna filmas med kameror och observeras. På så vis kan SCA relatera till och 

segmentera kunderna. SCA använder sig av ”lead users” som bygger på att man inte tror på 

vad kunderna säger utan på vad kunderna gör.  

Järrehult anser att Internet har bidragit till ett smidigare nätverkande. Att bygga ut sitt nätverk 

är viktigt framförallt mellan företag inom samma bransch för att maximera utbyte av 

erfarenheter. Viktigt är att på detta vis även bygga upp lojalitet parterna emellan. SCA jobbar 

ofta i längre samarbeten. Har de hittat en partner de känner tillit för behåller de detta 

samarbete även om det finns en billigare samarbetspartner att tillgå. Detta gör de av 

trygghetsskäl. Ett öppet innovationssystem på SCA har bidragit till att de ser på idéer i nytt 

ljus. Järrehult har märkt att om man skapar något i en blandad grupp och samtidigt tycker att 

det är kul bidrar det till ett bättre resultat.  

Det negativa med öppna innovationer anser han vara att om man blir beroende av samarbeten 

så måste man även bli bättre på att hitta samarbetspartners, det är då viktigt att vara ett 

attraktivt företag så att många vill samarbeta med företaget. Trots att allting går rätt till kan 

rykten spridas. Sociala medier ger konsumenter en enorm makt och möjlighet att påverka. 

Dåliga rykten sprider sig snabbt, därför poängterar Järrehult att det är viktigt för företag att 

inte agera oetiskt och omoraliskt. Istället ska man vara öppen och korrekt, tyvärr så kan det 

ibland kosta mer än vad det smakar.  

Enligt Järrehult är innovationskultur något som växer fram sakta. Det är mer lönsamt att 

bygga på det andra redan har tänkt, man behöver inte göra allt själv. Öppna istället upp och 

bygg på det andra gjort. 

 

På SCA använder man sig av fem olika delar av öppen innovation. Dessa är (1) Byten av 

patent, vilket betyder att de byter patent med konkurrenter istället för att båda parter betalar 

licensavgifter. Detta har visat sig vara en kostnadseffektiv metod. (2) 

Ledaranvändarmetodologi, vilket resulterat i två framgångsrika projekt, men det har varit 

svårt att ta fram ledaranvändarna. (3) Nära samarbeten med två till tre externa aktörer istället 

för lösa samarbeten med över hundra externa aktörer. (4) Användandet av intermediären 

Innocentive, vilket har breddat SCA:s innovationsprocess. (5) Användandet av att låta interna 

idéer gå utanför SCA till samarbetsbolag, vilket de hoppas på ska ge dem nya lärdomar och 

förtjänster. 



29 
 

 

Varför SCA använder sig av intermediären Innocentive är för att det möjliggör 

sammanförandet av aktörer och resurser, tillgång och efterfrågan, aktiviteter för utbyte av 

information, varor, tjänster och idéer. Detta hjälper SCA att innovera mera och hantera det 

intellektuella kapitalet. 

Fram till idag ligger SCA:s avkastning från deras investeringar på 74 procent med mindre än 

3 månaders återbetalningstid.  

4.2 Pulp Labs  

Grunden till Södras verksamhet är råvaran skogen där 4000 anställda arbetar inom koncernen. 

Ungefär 51 000 skogsägare är medlemmar i Södras ekonomiska förening. Omkring hälften av 

den privatägda skogen ägs av dessa medlemmar och utgör tillsammans en koncern av företag 

vilka är framgångsrika både på den internationella och svenska marknaden. Södra tillverkar 

hyvlade trävaror, inredningsdetaljer, pappersmassa och biobränsle. På senare tid har även 

Södra blivit en betydande elproducent.
77

 

Pulp Labs är en del av Södra där visionen är ”vad papper kan förvandlas till”. Pulp Labs 

samarbetar med kunder och andra externa aktörer med en filosofi som lyder ”att växa 

tillsammans”.
78

 

Startskottet till varför Södra använder sig av öppen innovation var ett förslag som kom från 

deras reklambyrå. De nappade på detta förslag av tre skäl (1) För att inta potentiella kunder 

(2) Hitta en ny plattform i media (3) Positionera Södra som en kreativ arbetsplats för 

studenter. 

Ett exempel på hur denna innovationsprocess går till är Pulp Labs Project Manager Joakim 

Nygrens examensarbete från KTH där uppdraget var att producera en superbillig 

massproducerad möbel åt företaget Cappellini. Capellini själva hade tänkt sig en kartong men 

kom inte längre med den idén. Det var här som Nygren tog vid i kontakt med designers på 

Claesson Koivisto Rune och vidare med Södra. Under utvecklingen av stolen ”Parupu” 

kontaktade reklambyrån Garbergs Södra med ett förslag till en ny marknadsstrategi som gick 

ut på att de skulle sluta skicka ut böcker till sina kunder och istället visa upp vad de vill göra i 

framtiden att de skulle göra något nytt, mera öppet. De föreslog att de kanske skulle göra en 

                                                             
77 Södra: http://www.sodra.com/sv/Om-Sodra/, 23.05.2010, kl. 16:41 
78 Pulp Labs: http://www.sodrapulplabs.com/#/about/labs/, 24.05.2010, kl.11:45 
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stol i papper, vilket ju var något de redan höll på med. Nygren förklarade att allt 

sammanstrålade bra i detta projekt som utvecklades mycket snabbare än i traditionella 

innovationsprojekt. De ställde ut stolen 2009 på designmässan i Milano och fick mycket 

positiv respons. 

Då forskningsprojektet inte är i produktion ännu finns det inga användare men många vill ha 

stolen, som än så länge är en prototyp. Inga slutanvändare har involverats i denna process. 

Södras syfte med deras samarbeten är att öppna nya dörrar, få ny respons och väcka intresse 

för fler samarbeten. För Södra handlar det om att inta nya potentiella kunder och att hitta 

vägen ut till en annan plattform i media. I och med detta tillvägagångssätt har de blivit 

omskrivna i flertalet veckomagasin, jakttidningar och en hel del andra magasin.  

”Att Pulp Labs sker öppet är anledningen till varför vi har fått så bra feedback”.
79

 

Pupl Labs använder sig av både korta och långa projekt beroende på syftet med samarbetet. 

Om samarbetet sker kring någon tillsats i materialet är det kortare, snarare som ett gästspel 

medan andra projekt kan pågå länge. Nygren menar att Pulp Labs inte har all kunskap vilket 

är anledningen till varför de jobbar i samarbetsprojekt.  

Nygren anser att det negativa med öppna innovationer är det ständiga spelet, att det inte sker 

fullt öppet vilket gör det svårt att veta vad de kan dela med sig av för att få tillräckligt mycket 

tillbaka. Pulp Labs har fått en förfrågan av att använda sig av intermediären Ninesigma. 

Innocentive använder de sig inte av men Nygren menar att Södra utvecklas och att denna 

utveckling sker kontinuerligt.  

Ett projekt kräver mycket resurser i form av pengar, utrustning och personal. Dessutom krävs 

det mycket resurser för att visa upp resultatet. En direkt vinst som Södra erhållits av att jobba 

med öppen innovation är en helt ny exponeringsyta vilken de aldrig upplevt tidigare.  

Samarbetet kring utvecklingen av stolen ”Parupu” som är en alltigenom förnyelsebar och 

nedbrytbar barnstol med en styrka som liknar plast har resulterat i att Nygren har tilldelats 

priset Research Achievement of the Year, 28 oktober 2009. 

Nygren anser att personliga egenskaper är viktiga i samarbeten. 

 

                                                             
79 Intervju med Joakim Nygren, Pulp Labs, 10.05.2010 
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”Om man inte är öppen i sinnet kan man inte vara med på något sånt här från första 

början”
80

 

Han tillägger att pappersgjutarbranschen är otroligt stel och trög, där det är jättesvårt att göra 

förändringar. De tillverkar miljoner saker på ett år och tvingas hålla en takt där Nygren anser 

att branschen har målat in sig i ett hörn. De har effektiviserat så pass mycket att de har svårt 

att förändra något i processen, vilket försvårar ett samarbete.  

”Om man då säger - Hej! Jag vill att ni ska stanna er produktionslinje nu för att vi vill göra 

en stol här i tiotusen ex. så är det inte värt för dem.”
81

  

Innovationsprocessen följer ett kaotiskt mönster där mycket handlar om att tillskansa sig 

information och idissla den på något sätt. Det kan ta flera veckor tills pusselbitar av 

information faller på plats. 

”Det kan ta veckor där man inte jobbar något alls med projektet och så plötsligt på en 

eftermiddag så rasslar det till och alla bara sitter och kastar ut sig idéer.”
82

 

Därefter jobbar de vidare på dessa idéer. Idéer kläcks och därefter går man tillbaka i 

processen. I ”Parupu” projektet skedde detta ryckvist och cykliskt där samma procedur 

upprepades flertalet gånger.  

”Jag gjorde säkert 70-80 modeller och 50 fysiska. Eller fler än så. Jag tror inte på det där 

linjära, det är en efterkonstruktion. I större företag har man behov att styra processen. Här är 

processen själva idén och vi är inte rädda att processen sker kaotiskt. Det är så otroligt mera 

flyktigt än tratten. Flera års research och produktutveckling kan slopas för en veckas pang 

idé i sista stund.”
83

 

Vad gäller maktförhållanden i deras samarbete kan nämnas att Claesson Koivisto Rune har 

inga pengar men de äger idén, Södra äger inte idén men står för kostnaderna.  Men samarbetet 

har flutit på utan att detta har känts av, då de har respekt för varandras kunskaper och bidrag i 

samarbetet.  

De känner tillit till att deras samarbetspartners utför sina åtaganden. Innehållet i dessa 

relationer är kunskap mot ett gemensamt syfte. Nygren avslutar med att säga att ingen 

                                                             
80 Intervju med Joakim Nygren, Pulp Labs, 10.05.2010 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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kommer att tjäna pengar på detta samarbete utan det är snarare en fråga om att testa gränser 

för alla de deltagande parterna. 

4.3 Volvo IT  

Volvokoncernen är en organisation där förutsättningar skapas för att involvera kunder i 

arbeten och samtidigt utnyttja de gemensamma resurserna som återfinns i koncernen.
84

 Volvo 

IT ingår i denna koncern där de bland annat levererar IT-lösningar samt konkurrenskraftiga 

telematiktjänster. Arbete sker i en öppen samt entusiastisk atmosfär där viktiga delar är 

mångfald, ömsesidig respekt samt professionalism. I huvudsak återfinns Volvo IT största 

kunder inom fordonsindustrin.
85

   

”Öppen Innovation kan aldrig fungera om du inte har en strategisk styrka.”
86

 

Magnus Kuschel anser att det är stor skillnad på teori och praktik vad gäller öppna 

innovationer. För att öppna innovationer överhuvudtaget ska fungera menar Kuschel att de 

samverkande företagen måste ha en strategisk styrka. Han menar vidare att om du har en 

strategisk trygghet inom ett område ger det dig möjligheten att öppna upp dig för andra. Att 

avslöja en idé är då inget hot, det är omöjligt för någon annan att kopiera det du har som 

strategisk nytta. 

Vad gäller grundteorin i öppna innovationer påpekar Kuschel att världen konfronteras med ett 

antal komplexa problem, ingen kan lösa alla dessa problem på egen hand. Men vad gäller 

användarinvolvering anser han att detta inte är något nytt, att det inte finns företag som inte 

vill tillfredställa sina kunder. 

Volvo IT använder sig av öppen innovation delvis för att det är upphaussat men i huvudsak 

för att de anser sig ha en strategisk trygghet som tillåter dem att tjäna på samverkan i lösandet 

av komplexa problem. Denna process beskriver Kuschel att den sker cykliskt i fler mindre 

cykler med gradvis implementering för att hålla innovationen vid liv. 

Ett exempel på där Volvo IT använder sig av öppen innovation är utvecklandet av 

applikationen Commute Greener, vilken är en koldioxidräknare som har för avsikt att få alla 

                                                             
84 Volvo: http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-
se/Volvo%20Group/our%20companies/Pages/business_structure.aspx, 23.05.2010, kl.15:18  
85 Volvo:  http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/Volvo%20Group/our%20companies/volvoinformationtechnology/Pages/volvoit.aspx, 23.05.2010, kl.15:20 
86 Intervju med Magnus Kuschel, Volvo IT, 08.04.2010 
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som pendlar att sänka sina CO2-utsläpp. Innovationen är inspirerad av stegräknaren som 

Volvo IT:s Business Innovation Manager, Kerstin Hanson har utvecklat till en 

mobilapplikation som räknar ut användarens koldioxidutsläpp vid resor. Hanson beskriver 

denna produkt som en win-win-win-win situation där den som lämnar bilen hemma sparar 

pengar och rör på sig mer vilket är bra för hälsan samt att miljön tjänar på detta då vägnätet 

belastas mindre. Det är även meningen att denna applikation ska få företag att spara pengar 

genom att deras medarbetare hittar det effektivaste sättet att transportera sig utan att fastna i 

bilköer. I ett test av CO2-stegräknaren sänkte testpersonerna sina koldioxidutsläpp med i 

igenomsnitt 30 procent.
 87

 

Commute Greener har Volvo IT utvecklat tillsammans med den externa aktören Pocketweb. 

Volvo It ansåg att de hade strategiska fördelar med deras varumärke och att de kunde 

miljöberäkningar medan Pocketweb stod för utvecklandet av mobilplattformen. Varför valet 

föll på Pocketwebb är för att de har samarbetat tidigare i ett annat projekt. Tillsammans 

utformade de ett upplägg där alla skulle bidra med något och tjäna på ett samarbete. Volvo IT 

stog för varumärket, kunskapen samt konceptet och Pocketweb för teknikplattformen där även 

Volvo It bidrar med hosting och runtime. När dessa två hade växt sig samman började de att 

formalisera sig med universitetet och delade all information även med dem. 

I en traditionell process hade Volvo IT förmodligen fortfarande hållt på med en förstudie och 

en marknadsundersökning i mindre utsträckning. Men med en öppen innovationsprocess har 

de på drygt två hundra dagar redan lanserat en Iphone applikation, testat den ute, fått en del 

respons och involverat fler aktörer, där bland Göteborgsstad och ett antal andra företag som 

tjänar på ett samarbete. 

”Om vi hade kommit på allt själva, då hade vi aldrig varit där vi är nu.”
88

  

När Kuschel talar om öppen innovation med potentiella samarbetspartners vill han veta om de 

tror på att sätta upp mål, att se till att dessa mål uppnås samt att det är bra att sprida 

erfarenheter. Om de gör det i form av en klimatproblematik där de kan ge positiva morötter 

istället för piska, skatt och avgifter, inbjuder han till samarbete med externa aktörer som har 

ett strategiskt bidrag med förutsättningen att det uppstår ett förtroende parterna emellan. 

                                                             
87 Volvo: http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/productsandservices/customercases/commutegreener/Pages/Commutegreener.aspx, 13.05.2010, kl.13:15 
88 Intervju med Magnus Kuschel, Volvo IT, 08.04.2010 
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Inom vissa projekt anser sig Volvo IT ha strategiska fördelar på gund av ett starkt varumärke. 

Viktigt är även att forma en situation där samtliga parter finner att de bidrar till projektet samt 

att det är lönsamt för de inblandade. 

”Många tror att öppen innovation handlar om något som är gratis. Öppen innovation är mer 

än öppen källkod och kräver hårt arbete.”
89

 

Kartläggning och samspel med användarna är svårt att separera i Volvo IT:s projekt, där 

Kuscher anser att det intressanta är vilken attityd man använder för att involvera. Han menar 

även att det är svårt att nämna företag som inte vill vara nära sina kunder och som inte vill 

involvera sina kunder i processen.  

”Öppna innovationssystem måste bedömas på sina resultat, det finns väldigt få konkreta 

exempel”
90

 

Kuschel är inte säker på om det är relevanta resultat, samtidigt är han inte säker på om det 

som Volvo IT gör är relevant. Han ställer sig frågande till öppen innovation som affärsmodell 

där han uttrycker sig: 

Vad är signifikant annorlunda? Har vi mycket advokater inblandade för avtalsreglering eller 

inte? Om vi inte har det, är det då en naiv syn eller är det ett medvetet val då de konflikter vi 

eventuellt kan hamna i inte kommer att kunna lagskyddas eller drivas i advokatprocesser då 

de aktörer vi jobbar med inte har de resurserna?
91

  

Volvo IT:s projekt sker i både korta och långa samarbeten. De involverar universitet och 

statliga instanser som kan pågå i flera år, men har även kortare samarbeten med 

innovationscenter när det gäller att få ut en produkt snabbt.  En viktig egenskap Volvo IT 

söker är överblickbarhet, har du inte överblickbarhet har du inte fokus eller energi utan då 

nätverkar du bara för nätverkandets skull, påpekar Kuschel. Det viktiga anser han är att brinna 

för något du kan hålla överblickbart. I samarbeten är energin hos individerna viktig, det är där 

utbytet sker enligt honom. 

”Har du skrivit ett avtal? Nä just det, det kändes inte som om vi behövde skriva ett avtal.”
92

 

                                                             
89 Intervju med Magnus Kuschel, Volvo IT, 08.04.2010 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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Denna typ av samarbete kan falla ut på olika vis. Det är skillnad på att ha flera advokater 

inblandade som gör det trögare att komma igång, men med informella överenskommelser blir 

det enligt Kuschel trögare att komma ut. 

Hur Volvo IT hittar samarbetspartners illustrerar Kuschel i detta citat: 

”If you want something done, ask a busy guy”
93

 

Vilket översätts till, ”Om du vill få någonting gjort, fråga en upptagen kille”. Han tycker att 

det alltid är svårt att hitta samarbetspartners men tror på att om man har en kompetens att 

erbjuda kommer personer att vilja engagera sig. Han menar samtidigt att det är en paradox då 

detta inte behöver vara en upparbetad metodik på företag vilket leder till att involvering 

kommer i andra hand. 

Syftet med Volvo IT:s strategiska allianser är av marknadsmässiga skäl, att fylla på de 

områden där inte tillräcklig kompetens återfinns. De anställda behöver vara engagerade för att 

stanna med sin kompetens i företaget och ett socialt ansvarstagande behövs för att Volvo IT 

ska fungera i samhället med dess kärnvärden säkerhet, kvalitet och miljö.  

Negativt med öppna innovationer enligt Kuschel är framförallt upphaussningen där han ser ett 

glapp mellan teori och empiri då företag engagerar sig utan att ha ett strategiskt intresse. Han 

nämner även att det ömsesidiga beroendet försvinner när en faktor blir starkare där företag 

kan välja att dra sig ur för att skapa något på egen hand.  Till sist ställer han frågan: 

”När du blir tillräckligt dominant på marknaden, är öppen innovation ett annat ord för 

oligopol?”
94

 

4.4 Autoliv  

Autoliv är ett världsledande företag inom bilsäkerhet med ett brett produktutbud av bland 

annat säkerhetsbälten, krockkuddar, elektronisk säkerhet, rattar, säkerhetssystem som radar 

och mörkerseende. Autolivs kunder är samtliga ledande biltillverkare världen över. Med 80 

anläggningar i 29 länder kan de med sina 38 000 anställda betjäna kunder med att bland annat 

krocktesta deras fordon. 
95

 

                                                             
93 Intervju med Magnus Kuschel, Volvo IT, 08.04.2010 
94 Ibid. 
95 Autoliv: http://www.autoliv.com/wps/wcm/connect/autoliv/Home/Who+We+Are/Fast%20Facts, 23.05.2010, kl.16:21 
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Autoliv använder sig av öppen innovation för att de tycker att det alltid är nyttig att få 

information från andra håll och blanda deras erfarenheter med andras. De tycker det är 

positivt att ha kontakt med både industri samt högskola, men anser det vara ett dilemma att 

avgöra vem som är upphovsman. Därför är Autoliv inte positiva till en helt öppen 

innovationsmodell.  I innovationsprocesserna anser Autoliv att de är viktigt att ha kontroll 

över den information som delges. Autolivs forskningsdirektör, Jan Olsson uttrycker det på 

detta vis: 

“Vi håller våra innovationer i kort koppel så att man har en kontroll. Det gäller att tanka av 

sig själv innan man åker till sådana projekt, här är vi försiktiga.”
96

 

Olsson menar att de anställda kommer överens om innan möten med externa aktörer vilken 

information de ska dela med sig av. I Autolivs öppna innovationsprocesser väljer de ut 

experter som de tror kan bidra med något inom ett utvalt område. Vid frågan om Autoliv 

märker av några positiva effekter av att arbeta med öppna innovationer svarade Olsson: 

 ”Jag tycker att det är bra på många sätt, det leder till ny input som vi inte sprungit på 

annars. Det är en process som är relativt ineffektiv, det går ganska lång tid mellan 

guldkornen. Det handlar om vad man har för förväntningar och hur bra processen som sådan 

fungerar. Om man tänker lika så blir det någon form av låsning.”
97

  

Effekter har märkts av på mindre nivåer, men det finns inga exempel på större nivå eller i nya 

projekt. Autolivs projekt formeras med de parter de tror kan bidra med något, vilket även 

inkluderar användarna. Innovationsprocessen tillsammans med externa aktörer i ett specifikt 

projekt har en linjär utformning i motsats till Autolivs interna innovationsprocesser som har 

en cyklisk karaktär. Autoliv anser sig vara relativt kundorienterade och nämner att de 

använder sig av strategiska allianser i utvecklingssamarbeten. Syftet med deras strategiska 

allianser är att skapa en bättre tillväxt i företaget samt ge lönsamhet för alla parter. Störst 

prioritet har allianser med kunder.  Enligt Olsson sker deras strategiska allianser på detta vis: 

”Det händer att vi har gemensamma patent ibland, sen är ett eget pantent mer värt än ett 

delat patent. Man måste vara ärlig när man ansöker om patent och då måste man tala om 

vem som varit delaktig. Vi har ett flertal delade patent.”
98

  

                                                             
96 Intervju med Jan Olsson, Autoliv, 28.04.2010 
97 Ibid. 
98 Ibid. 



37 
 

Syftet är att skapa en tillväxt inom bolaget, all verksamhet ska syfta till det leder till en bättre 

tillväxt och lönsamhet helst för båda parter. Allianser med kunder ligger högt upp på listan. 

Autoliv för registrering av innovationer, olyckor, produktlivscykler och liknande med detta är 

ingen information de använder sig av i samarbeten med externa aktörer. De har ingen databas 

som beskriver deras kunder. De viktigaste egenskaperna Autoliv söker i sina affärsrelationer 

är tillit samt att kunskaperna överlappar Autolivs kunskaper.  

Vad gäller riskerna och kostnaderna med denna typ av affärsmodell är att Autoliv inte 

uppfattar den som särkilt effektiv. De upplevda effekterna än så länge är ett kreativare klimat 

där forskare trivs och utvecklas. På längre sikt hoppas Autoliv att det bidrar till innovationer 

som ligger utanför de redan befintliga innovationerna. Än så länge är denna typ av arbetsätt i 

sin linda. 

4.5 Kritik mot insamling av empiri 

Telefonintervjun som genomfördes hade kunnat gå mer på djupet om denna likt de andra 

intervjuerna varit en personlig intervju. Om fler än en informant hade intervjuats på 

respektive företag hade det bidragit till större data och djup till studien. Då det var svårt att 

hitta någon kartläggning av företag som arbetar med öppen innovation har det även påverkat 

val av informanter. Om dessa hade valts från andra branscher och från mindre företag är det 

möjligt att ett annat resultat skulle redovisas till hur och varför företag arbetar med öppen 

innovation som marknadsföringsmetod. 
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5. Analys och tolkning 
 

Under detta kapitel operationaliseras empirin mot studiens teorier där de kursiverade 

uttrycken refererar till respektive teori. 

 

5.1 SCA 

Strategiska allianser 

SCA:s syften med deras strategiska allianser är av marknadsskäl, produktionsskäl samt 

utvecklingsskäl där mottot lyder att ensam inte är bäst på allt. Deras samarbeten varierar i 

varaktighet beroende på projekttyp. Om förtroende uppstår med en samarbetspartner 

prioriteras denna framför en annan ”billigare” samarbetspartner. Överlag ser SCA på sina 

relationer med externa aktörer som en styrka i företaget där kunskap som inte återfinns i dess 

kärnkompetens anskaffas hos parter utanför företagskärnan. 

SCA:s samarbete med Innocentive ger svar på behovet av effektivitet där Innocentive bidrar 

till produktionen, snabbare distribution samt möjliggör tillgång till nya och större resurser för 

SCA. Detta samarbete har bland annat resulterat i nya produkter och distributionssystem. 

SCA:s allians med reklambyrån Forsman & Bodenfors är av marknadsskäl där samarbetet har 

bidragit till en markant ökning av marknadsandelar. Deras samarbete innebär att de delar 

kostnaderna respektive vinsterna och har bidragit till ökad flexibilitet för båda parter vilket 

avspeglar teorin. De ämnar heller inte konkurrera ut varandra, vilket bidragit till att det är en 

lyckad allians. 

Allianser är en lyckad samordningsform för SCA då de arbetar under osäkerhet samtidigt som 

de känner tillit i deras samarbeten samt då internaliseringskostnaderna är höga. 

SCA:s samarbeten har bidragit till ett breddat kontaktnät med omvärlden, vilket har resulterat 

i nya innovationer och distributionssystem. 

Dessa relationer har bidragit till en ökad effektivitet där hastigheten från ax till limpa är 

snabbare än i den traditionella innovationsprocessen. Dessa utbyten har lett till nya 

distributionskanaler de annars inte hade nått fram till. 



39 
 

SCA:s alla tentakler ute på marknaden hjälper dem att känna av marknadsförändringar vilket 

gör dem flexibla att anpassa sig till teknologiska samt marknadsmässiga betingelser.  

Kunskapsrelationen 

För att utveckla, producera och marknadsföra en produkt behövs kunskap. SCA använder sig 

av kunskapsrelationer för att skapa nya teknologiska förutsättningar där deras syn är att 

kunskap förenar samt förändrar. Dessa kombinationer av kunskap och nya sätt att 

kommersialisera kunskap befinner sig ovanför marknadsrelationerna. SCA anser att dessa 

relationer gör dem mer konkurrenskraftiga i längden. Det kan tänkas vara sant då detta 

arbetsätt ger dem tillgång till mängder av ny kunskap där de bara betalar för lösningar av 

problem. 

Inlärning och skapande av ny kunskap samt att delge kunskap är syftet med SCA:s relationer, 

vilka ingår i komplexa nätverk. 

Deras kunskap är av både migratorisk och inbäddad karaktär där deras kunskapsflöden 

sträcker sig över landsgränser och där motverkandet av hierarkier underlättar detta flöde. Men 

det är den strategiska styrkan i den inbäddade kunskapen som möjliggör att SCA 

framgångsrikt kan inleda kunskapsrelationer. Då de anställda på SCA befinner sig i en 

tillräckligt stödjande miljö där de deras kunskaper synliggörs samt att de uppmuntras till att 

komplettera denna kunskap med extern kunskap utan att för den delen oroa sig för 

konkurrens, gör möjligt att deras kunskaper kan flyttas samt kompletteras. 

SCA:s kunskapsrelationer är etablerade med bland annat universitet, reklambyråer, 

uppfinnare, förmedlare, kunder och leverantörer för att utveckla, marknadsföra samt 

distribuera varor. Kunskapen SCA erhåller via öppna innovationsprocesser breddar deras 

redan befintliga djupa kunskaper och är ej låst till existerande produkter. Företaget avspeglar 

teorins poäng om att kunskap är en av de viktigaste resurserna för företag på lång sikt där 

SCA breddar deras kunskap med andras kunskaper. 

Kunskapsförmedlaren Innocentive hjälper SCA att hantera det intellektuella kapitalet, den 

möjliggör även ett bredare upptag av kunskap än om SCA själva sökt nå den. Utan denna 

intermediär hade många innovationer lagts på hyllan utan lösning då den ger tillgång till 

system och relationer där kunskap tillskansas på ett kostnadseffektivt sätt, med tanke på alla 

förslag till lösningar de får in. Den geografiskt inbäddade kunskapen kan även nås via 

Innocentive genom dessa så kallade ”utmaningar” där SCA skickar ut ett uppdrag i 
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Innocentives nätverk och där lösningar kan komma från en pensionerad professor i Japan eller 

från studenter i Sydafrika. Dessa kunskaper hade varit svårare att nå utan Innocentives 

medverkan. 

SCA:s  innovationer kan uppstå både hos användare, leverantörer eller andra organisationer. 

Den generativa processen sker i samarbete med Innocentive, högskolor, institut och 

ledaranvändare, vilka bidrar till den produktiva processen där en färdig produkt utvecklas. I 

den representativa processen marknadsförs den färdiga produkten i samarbete med Forsman 

& Bodenfors.  

Generella egenskaper hos relationer, nätverk och interaktion: 

SCA:s samarbete med Forsman & Bodenfors är inte utsatt för konkurrens vilket är en god 

grund för ett långvarigt och harmoniskt samarbete. I SCA:s samtliga samarbeten jobbar de 

aktivt med att undvika konflikter vad gäller patent och dylikt då detta kan bidra till dålig 

publicitet, vilket de tyvärr fått erfara tidigare. Detta är en ekonomisk motivation, vilket måste 

vara grundmotivationen i alla vinstdrivande företag. 

SCA har för avsikt att bygga långsiktiga relationer till sina kunder bland annat genom att 

involvera dem i innovationsprocessen, och på så vis leverera produkter de inte visste att de 

behövde. Här använder de sig av ledaranvändare för att förstå deras latenta behov och 

integrera den dolda kunskap som framträder i dessa interaktioner. 

Då SCA anser att samarbete stärker deras företag vad gäller produktutveckling, 

marknadsutveckling och marknadsföring, ser de till att underhålla sina relationer för att skapa 

tillit parterna emellan. Brister tilliten, brister samarbetet. 

Attraktion till andra företag som har ett strategiskt bidrag till SCA är ett av skälen till att 

allianser i dess nätverk bildas. 

CRM  

SCA använder sig av kunddatabaser för att identifiera samt segmentera dess kunder. De ökar 

tillfredställelsen till sina kunder bland annat genom att ta ett socialt ansvar vad gäller miljö 

och tillgänglighet för människor även i utvecklingsländer .  
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MIRP 

I den inledande divergerande fasen i SCA:s innovationsprocesser domineras ett pluralistiskt 

ledarskap där uppmuntran till externa idéer sker. Brainstorming aktiviteter råder där 

inspiration mot okänd slutpunkt spirar.  Lärandet här sker genom utforskning av kunskaper i 

ett bredare nätverk där Innocentive är en del av den möjliggörande infrastrukturen.  Problem 

skickas ut i Innocentives nätverk med syfte att få lösningsförslag. 

Lösningar till problem samlas in och när utnyttjande av ett tillfälle uppstår övergår 

innovationsprocessen till ett konvergent beteende där idéer och strategier sätts i omlopp. I 

denna fas testas produkter med externa aktörer inför vidare utveckling där etablerade 

samarbeten sker mot ett gemensamt mål. Denna cykel kan även upprepas. Denna beskrivning 

av innovationsprocessen tyder på att den linjära redogörelsen av öppna innovationsprocesser 

som återfinns i litteraturen bör kompletteras med en cyklisk skildring. 

5.2 Pulp Labs 

Strategiska allianser  

Den strategiska betydelse Pulp Labs tillräknar dess allianser är inta nya potentiella kunder, ny 

plattform inom media, nya samarbeten och att marknadsföra Södra som en kreativ arbetsplats 

för att locka till sig studenter. Därmed ingår de i allianser av marknadsskäl för att förbättra 

ställningen på marknaden och utvecklingsskäl för att förbättra utvecklingskapaciteten och 

testa gränser samt pågrund av ett ökat kontaktnät.  

Varför dessa allianser har uppstått är dels på grund av behov av ökad effektivitet där Pulp Labs 

i samarbete med CKR fångat upp och utvecklat en idé från en extern aktör som inte kunde 

utveckla idén vidare. Detta har möjliggjort tillgång till nya och större resurser för de allierade.  

Effekten av dess allianser har svarat på kravet av snabbhet där de nått ut med en produkt 

snabbare i jämförelse med om innovationen hade utvecklats i en traditionell 

innovationsprocess. De allierade företagen har samarbetat kring insatser och resurser, vilket 

bidrar till ökad flexibilitet och större manöverutrymme.  

Samarbetet aktörerna emellan har skett kring utvecklandet av stolen ”Parupu”, vilken är ett 

resultat av de ingående aktörernas kärnkompetens. 

För att lyckas i allianser måste de deltagande företagen sträva efter win-win situationer, utan 

att konkurrera ut varandra. Detta gäller i Pulp Labs fall där de ingående parterna har haft en 
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strategisk nytta av ett samarbete vilket även utgör grunden för en effektiv och bred plattform 

för lärande bortom organisationens gränser. 

Allianser tenderar till att vara en god samordningsform för Pulp Labs då osäkerhet, tillit och 

internaliseringskostnader är höga. 

Kunskapsrelationen 

I Pulp Labs generativa process ges grunden för kunskapen vilken sker i samarbete med 

externa aktörer. Denna kunskap förs vidare till den produktiva processen där den färdiga 

produkten utvecklas för att därefter i samarbete med dess reklambyrå marknadsföras i den 

representativa processen. Dessa processer sker i den fiktiva organisation som de allierade 

utgör. 

Pulp Labs migratoriska kunskap är lätt överförbar, vilket möjligen bidrar till spelet som 

uppstår i deras öppna innovationsprocesser. Deras inbäddade kunskap är deras 

marknadsstrategiska fördel vilken är integrerad i företaget. Denna kunskap kan de känna sig 

trygga med att dela i öppna innovationer.   

Pulp Labs har en strategisk potential i deras befintliga kunskapsrelationer vilka är mer intima 

än produktrelationer. Kunskapen där är inte låst i existerande produkter vilket gör den mer 

generellt tillämpbar. 

Generella egenskaper hos relationer, nätverk och interaktion 

De bindningar som skapats i Pulp Labs affärsrelationer utgörs av aktiviteter i form av teknisk- 

form- och marknadsföringsmässig typ, resurser i form av kunskap och människor med olika 

typer av inflytande där det visas respekt för varandras strategiska bidrag. 

Aktiviteter i interaktion med Pulp Labs samarbetspartners har bidragit till etablerandet av 

relationer i ett nätverk.  

Pulp Labs har engagemang i att samarbeta då de anser att de själva inte sitter inne på all 

kunskap. De känner förtroende för deras allierade då de litar på att de utför sina åtaganden. 

Delar av deras samarbeten består av långsiktiga relationer vilka kan utnyttjas intensivare och 

effektivare ju mer de lär sig hantera dem. Frekvensen, regulariteten och intensiteten i dessa 

projekt varierar beroende på syftet med samarbetet. De allierade har olika strategiska styrkor 

vilket sprider maktfördelningen och bidragit till ett gott samarbete som baseras på respekt. 
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Innehållet i Pulp Labs relationer är främst kunskap och information mot ett gemensamt syfte. 

Den inledande fasen karaktäriseras av öppenhet vilken övergår till formalisering som knyter 

an till Södras och CKRs affärsutveckling när väl stolen går i produktion.  

Personliga egenskaper är viktiga i Pulp Labs samarbeten där ett öppet sinne krävs för ett 

samarbete. I pappersgjutarbranschen som Nygren beskriver som stel och trög har samarbeten 

varit svåra att hitta där inkörda spår försvårar flexibilitet.   

CRM 

Då stolen inte är i produktion än finns det inga användare och ej heller någon kartläggning av 

dessa. Däremot är det stor en efterfrågan på stolen vilket tyder på en identifiering av kunderna 

enligt CRM. 

MIRP 

Den divergenta fasen inleddes med ett utforskande av hur man kunde utveckla en extremt 

kostnadseffektiv stol för massproducering. Detta följde ett kaotiskt mönster där de 

tillskansade sig information och idisslade den. Då pusselbitar av information fallit på plats 

skapades det många idéer där ett lärande genom utforskande skedde.  Detta karaktäriserades 

av ett pluralistiskt ledarskap där alla olika synpunkter och idéer togs i beaktning. Kontakt 

med forsknings- och utvecklingsföretaget Innventia gjordes och relationen till Södra formades 

vilket tyder på ett nätverksbyggande som också skapade en infrastruktur för projektet.  

När en riktning hittades följde man den i ett konvergent beteende och satte idéer i omlopp. I 

denna fas testades ett stort antal modeller och fasen karaktäriserades av ett enhetligt ledarskap 

i strävan mot samma mål. Det konvergenta beteendet övergick igen till ett divergent beteende 

innan den slutgiltiga konvergenta fasen slutfördes med marknadsföring av produkten på 

designmässan i Milano där de använde sig av etablerade relationer i en ny kontext. Detta 

beskriver tydligt ett cykliskt innovationsförlopp.  

5.3 Volvo IT 
Strategiska allianser 

Volvo IT tillskriver en strategisk betydelse till alla dess allianser där den strategiska nyttan är 

anledningen till att de ansluter sig till öppna samarbeten. I dessa samarbeten bidrar Volvo IT 

med dess kärnkompetens vilka kompletteras med externa aktörers kärnkompetens. Dessa 
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partnerskap har främst bidragit till en snabbare utveckling jämfört med om den hade skett på 

traditionellt vis.  

Volvo IT:s samarbete i utvecklandet av Commute Greener har skett kring denna applikation 

vilken är resultatet av de ingående parternas kärnkompetenser. 

Detta samarbete är av marknadsskäl där ett miljötänk uppmuntras i Volvo IT:s tjänsteutbud, 

samt av produktions- och utvecklingsskäl för lösandet av komplexa problem. 

Volvo IT jobbar efter devisen att om du har en strategisk styrka vinner du på att samarbeta, 

detta innefattar även deras samarbetspartners vilket möjliggör ett lärande bortom 

organisationens gränser. Deras upplägg går ut på att alla ingående parter ska tjäna på ett 

samarbete och alla ska känna att de bidrar till resultatet. 

I fallet Commute Greener är allianser en god samordningsform för Volvo IT då tilliten är hög 

och internaliseringskostnaderna likaså. 

Kunskapsrelationen 

Volvo IT:s kunskapsrelationer i samarbetet med Commute Greener ligger ovan 

marknadsrelationerna.  De syftar till att skapa nya kombinationer av kunskap och nya 

teknologiska förutsättningar.  Kunskapen Volvo IT delar med sig i dess nätverk i Commute 

Greener är av inbäddad karaktär. Kushel menar att om man har en strategisk trygghet så kan 

du lättare dela med dig av idéer. Har man en strategisk trygghet utgör avslöjande av idéer 

inget hot då ingen kan kopiera dem. Detta kan kopplas till den inbäddade kunskapen vilken är 

svår att överföra och nästan omöjlig att kopiera samt ses som en marknadsstrategiskfördel.  

I den fiktiva organisation som Volvo IT utgjör med sina samarbetspartners i fallet Commute 

Greener bidrar parterna från vart sitt håll med dess strategiska kunskaper. Dessa har 

utvecklats i den begynnande generativa processen på respektive företag och därefter 

kombinerats i samma typ av process i den fiktiva organisationen för att skapa något nytt. I den 

produktiva processen har denna kunskap materialiserats i form av en applikation. I den 

representativa processen har applikationen lanserats till Göteborgsstad samt andra 

organisationer som tjänar på samarbetet. 

Enligt kunskapsrelationen uppstår en innovation inte enbart uppstår hos säljaren utan även hos 

bland annat leverantören och användaren. Detta kan bekräftas i Commute Greener projektet 

där en idé från en användare bidrog till beräknandet av nollutsläpp i applikationen.  
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Generella egenskaper hos relationer, nätverk och interaktion 

Bindningar som uppstår i Volvo IT:s affärsrelationer baseras på aktiviteter, resurser och 

människor. Tillit är en viktig faktor för att binda samman aktiviteter till relationer. I 

samarbetet kring applikationen Commute Greener är det låg konkurrens mellan företagen 

vilket bidragit till en harmonisk relation i affärsrelationens bemärkelse.  

Volvos IT ingår i både korta och långa samarbeten. Samarbeten med universitet samt statliga 

involveringar kan pågå i flera år men när det gäller att få ut produkter snabbt så sker kortare 

samarbeten.  

Kuschel menar att det ömsesidiga beroendet försvinner när en faktor blir starkare och väljer 

att avsluta samarbetet och skapa något på egen hand. Detta är en risk at ta i beaktande vad 

gäller öppna innovationer. 

Volvo IT och dess samarbetspartner i utvecklingen av Commute Greener ingick i en allians 

med inställningen att det ska vara lönsamt för alla parter men även att alla ska bidra med olika 

ting. Det kan sägas att detta gjordes i förtroende då de aldrig till hundra procent kan veta vad 

som sker i framtiden och vilka värden samarbetet resulterar i.  

Då Volvo IT i fallet Commute Greener bär på konceptet och den miljörelaterade kunskapen 

inkluderande miljöberäkningar och Pocketweb med teknikplattformen kan tänkas att Volvo IT 

har en aning mer makt då Pocketweb i sämsta fall kunde ersättas av en annan aktör med 

liknande kunskap.  

Volvo IT ingår i långsiktiga samarbeten med bland annat universitet och statliga instanser. 

Dessa samarbeten sker mer öppet än formellt. Ett mer rutiniserat samarbete sker i kortare 

projekt för att snabbare få ut produkter, vilket ökar effektiviteten.  

Om det finns en närhet i en relation är det även möjligt med en överblickbarhet vilket Volvo 

IT söker i alla sina affärsrelationer. Kuschel menar att man inte ska nätverka för 

nätverkerkandets skull, därför är det viktigt att ha överblick som enligt honom skapar fokus 

samt energi. 

Öppenhet i Volvo IT:s samarbete är stort då Kuschel menar att de har den strategiska 

tryggheten att våga öppna sig utan rädsla för att någon kan kopiera det dem förfogar över. 

Kuschel menar även om öppna innovationer ska fungera måste en strategisk styrka finnas. 
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Har man en strategisk trygghet inom ett område har man större möjlighet att öppna sig för 

andra. 

Volvo IT använder sig inte utav kunskapsmäklare såsom Innocentive. Istället scannar de 

marknaden själva och uppsöker ”upptagna” personer när de vill få något gjort. När de söker 

relationer menar Kuschel att det är energin hos individen som avgör om ett samarbete ska 

etableras eller ej. Detta går under det mer svårgripbara begreppet personliga och sociala 

egenskaper.  

Vid samarbete med externa aktörer använder sig Volvo IT av typen resurser där utbytet sker 

av materiell- och immateriell art. Dess innehåll är främst överföringar av kunskap. 

CRM 

Volvo IT är medvetna om sina kunder vilkas tillgängliga information är sammanställd i 

kunddatabaser. Det är en högprioritet på Volvo IT att leverera hög tillfredställelse till sina 

kunder vilket bland annat sker via dialog. Samtidigt anser Kuschel att det intressanta är inte 

att företag utgår från sina kunder utan vilken attityd företaget har när kundinvolvering sker.  

MIRP 

Den divergenta fasen i utvecklingen av Commute Greener startade med idéer om hur man 

kunde fånga intresse och sprida information intern på ett positivt sätt till de anställda på Volvo 

IT. Här rådde stor osäkerhet kring hur allting skulle kopplas samman vilket avspeglar ett 

utforskande av nya vägar i ett slumpmässigt eller kaotiskt mönster. Detta ledde till skapande 

av idéer och strategier som innefattade en idésession om hur de kunde göra något positivt 

kring miljöproblematiken. Där var inspirationen hur kunde utveckla något som är en 

beteendeförändrare. Därefter skedde ett utforskande om de skulle skapa ett nytt mätverktyg 

eller sensor och om denna skulle inbegripa mobiltelefoner med GPS-system. Utforskandet 

gällde även om detta var något de själva kunde lösa eller inte, där det diskuterades om de 

kunde utnyttja teknisk kunskap från redan etablerad infrastruktur med universitet för kollektiv 

fördel.   

Det divergenta beteendet övergick till ett konvergent beteende då bearbetning av en väg 

skedde mot utveckling av den befintliga stegräknaren. Idén sattes i omlopp tillsammans med 

relationer i etablerade nätverk. Därefter har ett lärande skett i tester av applikationen. I denna 

fas har de deltagande strävat mot samma vision, vilket avspeglar ett enhetligt ledarskap. De 
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agerar inom befintlig samt nyetablerad infrastruktur för ett konkurrerande övertag. Stora 

resurser resterar efter denna fas vilket är en möjliggörande faktor för att vidareutveckla 

applikationen i ännu en cykel. Kuschel beskriver själv denna process som en iterativ 

stakeholder modell vilken sker i cykler. Detta bekräftar teorin om en cykliskt integrerad 

process med deltagande aktörer. 

5.4 Autoliv 

Strategiska allianser 

Syftet med Autolivs strategiska allianser är att överlappa deras kärnkompetens med externa 

parters expertis. Detta ger tillgång till nya och större resurser vilket går under begreppet behov 

av ökad effektivitet som är en av anledningarna till varför allianser uppstår.  Autoliv har inte 

märkt av att det går snabbare att få ut produkter och tjänster till marknaden i dessa 

samarbeten, där för är inte snabbhet en av anledningarna till varför de ingår i allianser. Men 

däremot har dessa samarbeten lett till ny data de inte sprungit på annars. Vad gäller flexibilitet 

ligger osäkerheten kring hanteringen av Autolivs resurser i samarbeten vilket försvårar att 

ingå i allianser av denna anledning.  Autoliv köper upp företag snarare än att ingå i system av 

företag för att få en bättre position på marknaden
99

. Därför är ej heller gemensamt inflytande 

en av anledningarna till varför allianser uppstått.  

Skälen till varför Autoliv ingår i allianser är av utvecklingsskäl för att skapa en bättre tillväxt i 

företaget samt i bästa fall ge lönsamhet för alla andra deltagande parter.  

Varför dessa allianser inte har resulterat i effekter på större nivå kan bero på för låg tillit till 

andra parter, risk för att skapa nya konkurrenter genom licensering av teknologi till annan 

part samt oklara motiv till samarbete då den anser att ett eget patent är mer värt än ett delat 

patent. 

Med detta sagt verkar inte allianser vara en god samordningsform för Autoliv då tilliten är låg 

samt att internaliseringskostnaderna är låga där de köpt upp relaterade verksamheter. 

Kunskapsrelationen 

Syftet med Autolivs kunskapsrelationer är att ta del av andras kunskap för nytt skapande i 

syfte att lösa befintliga problem. Dessa relationer ingår i nätverk med industrin där de har ett 

nära samarbete med Volvo och samarbetar även med högskolan. I den generativa processen 

                                                             
99 Avanza: https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=1476000&type=pressrelease 23.05.2010 kl.15:40 
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erhålls Autolivs kunskaper främst genom forskning och utveckling. I den produktiva 

processen omvandlas denna kunskap till en produkt eller tjänst som löser ett befintligt 

problem för kunden. Men de är försiktiga med att delge kunskapen från den generativa 

processen med externa aktörer i denna fas. I den representativa processen anser de att en 

integrerad ägarstruktur gör det lättare att samorda marknadsföringen, vilket tyder på en 

hierarkisk samordningsstruktur. 

Autolivs kunskaper är främst av inbäddad karaktär vilken är integrerad i personer och 

organisationer i flera länder. Deras interaktioner i nätverk sker mer på ett formellt sett än på 

ett kreativt sätt då de i dessa samarbeten håller hårt på sitt kunskapskapital. 

Generella egenskaper hos relationer, nätverk och interaktion 

Autoliv har svårt att binda samman aktiviteter, resurser och människor till bildandet av 

relationer i öppna innovationssystem. Autoliv har en mer formell och linjär relation till dessa 

samarbeten, vilka fungerar trögt. Detta kan bero på för hög konkurrens mellan parterna och 

för lite samarbeten dem emellan. De väljer själva ut experter de vill samarbeta med utan 

inblandning av intermediärer. Deras engagemang är av försiktigare karaktär med externa 

aktörer förutom kunderna som de prioriterar en god relation till. 

Förtroende är viktigt i deras relationer, men den är inte tillräckligt stor i delandet av kunskap. 

För att behålla makten över sina innovationer har de en försiktig framtoning i samarbeten. 

Rutiner de har i öppna innovationsprocesser är att internt dokumentera information om vad 

som ska delges i samarbeten, vilket möjligtvis bidrar till en mindre levande 

relationsutveckling. Innehållet i dessa affärsrelationer är delvis delade patent där det 

strategiska bidraget är viktigare än personliga egenskaper såsom charm och karisma hos 

samarbetspartners.  

CRM 

Autoliv har ingen databas som beskriver deras kunder, men däremot över deras innovationer. 

De är kundorienterade och involverar kunder om de anser att de kan bidra med något. Detta 

tyder på att de inte fullt ut agerar efter de öppna innovationsprinciperna. 

MIRP 

Autolivs interna innovationsprocesser följer ett cykliskt förlopp av divergenta och 

konvergenta beteenden, medan deras öppna innovationsprocesser följer en linjär utformning.  
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6. Resultat 

 
I detta kapitel besvaras syftet: Att analysera hur och varför företag använder sig av öppen 

innovation som marknadsföringsmetod. 

 

6.1 SCA  

Den främsta anledningen till varför SCA använder sig av samarbete i sina 

innovationsprocesser är att de inser att de ensamma inte sitter på all kunskap. De vill 

tillskansa sig andras kunskaper över hela världen för en bättre konkurrenskraft på längre sikt. 

Tillit till en samarbetspartner är viktigare än vad denna erbjuder för pris i avgörandet om 

samarbete inleds. Brister tilliten, brister samarbetet. Varför SCA inleder allianser är för att 

bredda deras befintliga djupa kunskap. Därtill har det givit dem större marknadsandelar, nya 

produkter och nya distributionskanaler i ett breddat kontaktnät vilket skett i snabbare takt än i 

traditionella innovationsprocesser. Den strategiska styrkan i deras inbäddade kunskap är 

premissen för deras öppna innovationer. Deras samarbeten inleds med bland annat universitet, 

reklambyråer, uppfinnare, förmedlare, kunder och leverantörer. Kunskapsförmedlaren 

Innocentive utgör en viktig del i detta kunskapsutbyte för ett bredare upptag av kunskap, 

lösandet av idéer som annars hade lagts på hyllan samt hantering av det intellektuella 

kapitalet. SCA betalar bara för lösningar av problem och inte för ansträngningen att försöka 

lösa dem, vilket har besparat dem kostnader. Hur dessa processer går till är genom så kallade 

”utmaningar” som SCA skickar ut i Innocentives nätverk där lösningar kan ges av en student i 

Sydafrika eller en pensionerad professor i Japan. Lösningar hittas även med hjälp av 

ledaranvändare, leverantörer samt andra organisationer vilka involveras i 

innovationsprocessen. Detta har bidragit till en mer innovativ kultur och en genomsnittlig 

avkastning från investeringar på 74 procent med en återbetalningstid på mindre än tre 

månader. I innovationsprocesserna råder ett cykliskt händelseförlopp. 

6.2 Pulp Labs 

Pulp Labs ingår i öppna innovationsprocesser för att tillskansa sig andras kunskaper, hitta nya 

kunder, ny plattform inom media, nya samarbetspartners, testa gränser samt att marknadsföra 

Södra som en kreativ arbetsplats för studenter. Detta har resulterat i etablerandet av ett vidare 
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nätverk samt möjliggjort ett lärande bortom organisationens gränser. Respekt visas för 

deltagarnas strategiska bidrag samt tillit finns för att alla deltagande slutför sina åtaganden. 

Detta har möjliggjort tillgång till nya och större resurser vilket resulterat i priset ”bästa 

innovation” för stolen ”Parupu” och ny exponeringsyta i flertalet tidningar. Denna process har 

utvecklats snabbare än i en traditionell innovationsprocess. Samarbetsprojektens längd 

varierar beroende på syftet med samarbetet. Ett öppet sinne krävs för ett samarbete där 

kunskap är innehållet i strävandet mot ett gemensamt syfte, vilket har varit svårt att hitta i 

pappersgjutarbranschen. De upplever ett spel av vilken information som ska delges i 

samarbeten. Innovationsprocessen sker inte linjärt utan cykliskt.  

6.3 Volvo IT 

Volvo IT använder sig av öppna innovationer dels för att hoppa på en trend men även för att 

ta till sig andras strategiska kunskaper för ett lärande bortom organisationens gränser. Volvo 

IT har i sina innovationsprocesser involverat användare, statlig myndighet, universitet och 

företag där tillit och strategiskt bidrag är avgörande för inledande av samarbeten vilket har 

resulterat i applikationen Commute Greener. Beroende på syfte sker dessa samarbeten i både 

korta och långa projekt. Anledningen till varför de delar med sig av idéer i öppna 

innovationsprocesser är för att de anser sig ha en strategisk trygghet som inte går att kopiera 

av någon annan. Viktigt med dessa samarbeten är att alla parter ska bidra med något där alla 

tjänar på ett samarbete. Att skapa en överblick är viktigt i hur dessa processer går till. De 

söker själva upp företag och personer de vill samarbeta med utan inblandning av 

intermediärer där energin hos individen är avgörande. Även på Volvo IT sker detta cykliskt.  

6.4 Autoliv 

Autoliv ingår i öppna innovationsprocesser med anledning av att överlappa deras 

kärnkompetens med externa parters expertis för lösandet av befintliga problem, men även för 

en bättre tillväxt i företaget samt i bästa fall ge lönsamhet för samtliga parter. Detta har 

bidragit till ny information de inte skulle ha sprungit på annars vilket resulterat i några delade 

patent. Men till skillnad från de andra företagen har denna typ av innovationsprocess snarare 

gått trögare än snabbare med tanke på den dåliga tilliten och den kringgörande formalian där 

de är försiktiga med att delge sitt kunskapskapital. Detta går exempelvis till genom att de 

internt kommer överrens om vilken information de ska dela med sig av och klargör vilken 

information som tillhör Autoliv innan de sätter sig i möten med samarbetspartners.  



51 
 

De väljer själva ut de experter de vill arbeta med utan inblandning av intermediärer. Autolivs 

interna innovationsprocesser sker cykliskt till skillnad från deras öppna innovationer som sker 

linjärt. 

6.5 Sammanfattning av resultat 

 Tillit är en av de viktigaste aspekterna i inledande av samarbeten på respektive 

företag.  

 Samarbeten inleds för att överlappa befintlig kunskap.   

 Trygghet i samarbeten ligger i den strategiska styrkan företaget besitter.   

 SCA är det enda företaget som använder sig av en intermediär såsom Innocentive.   

 Öppna innovationer har bidragit till en snabbare produktutveckling i respektive 

företag, förutom Autoliv. 

 Öppna innovationsprocesser har ett cykliskt händelseförlopp i respektive företag, 

förutom Autoliv. 
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7. Slutdiskussion 
 

Detta kapitel knyter an till studiens problemdiskussion. 

 

Vad som framgår av den insamlade empirin är att öppna innovationer skapar värdefulla 

lösningar beroende på samordningsstruktur. I en del av företagen har innovationsformen 

bidragit till bredare kunskap, vidareutveckling av idéer som annars skulle lagts på hyllan, nya 

patent, kreativare miljö, snabbare produktutveckling samt delade risker och kostnader.  

Beroende på samordningsstruktur bidrar öppen innovation med hjälp av en bredare 

kunskapsbas till skapandet av värdefulla lösningar i snabbare takt än i traditionella 

innovationsprocesser, vilket bekräftar Chesbrough, Håkansson och Sharpios teorier. Här är 

tillit, strategiskt bidrag och kunskapsutbyte de väsentligaste faktorerna. Författarna anser att 

användandet av en intermediär såsom Innocentive påskyndar upptagandet av rätt kunskaper 

på ett kostnadseffektivt sätt då betalning endast sker för lösningar till problem och inte för 

ansträngningen att försöka lösa dem. Därtill agerar Innocentive som en bra neutral 

mellanhand vad gäller hantering av det intellektuella kapitalet. Författarna ser även en 

potential i att involvera användaren som beskrivs i CRM teorin och i exemplet om Lego. 

Denna potential utnyttjas inte fullt ut i de medverkande företagen, trots att de har goda 

förutsättningar för detta. Däremot kan Greensteins teori bekräftas i hierarkiska 

samordningsstrukturer där transaktionskostnaderna blir för höga att ingå i allianser. Detta 

gäller Autoliv som har något oklara motiv till att ingå i öppna innovationer där relationen till 

Volvo möjligtvis indirekt påverkat dem att pröva denna innovationsform.  

Författarna ansluter sig till Trotts uppfattning om att det inte råder ett paradigmskifte vad 

gäller innovationsprocesser. Det är en naturlig utveckling i en globaliserad värld för företag 

att ta till vara på den kunskap som flyter i olika typer av nätverk. Detta ser författarna som ett 

bra komplement, inte nödvändigtvis som ett substitut till intern innovation. Att påstå att öppen 

innovation är ett nytt paradigm och peka på analogier som inte återfinns i ett tidigare 

paradigm kan vara ett effektivt sätt att kommunicera en strategi på. Men författarna anser att 

det är riskabelt att analysera en strategi efter dessa principer. Istället för att lyfta fram 

analogier bör analyser göras för att hitta modeller som inte beror på trender. Det är konceptet 

som är det viktiga, inte den senaste vokabulären. Med välutvecklade och diversifierade 
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nätverkslänkar möjliggörs en accelererande uppsättning av informations- och 

kommunikationsteknologier vilket gör detta till en logisk övergång i författarnas mening. 

Svartvita före och efter tolkningar känns därför ovidkommande. Akademiker måste undvika 

att beskriva världen som linjär och som något annat än komplex. Det är att stjälpa istället för 

att hjälpa att falskt påvisa en panacé. Öppen innovation är ett av fler tillvägagångssätt att ta till 

vara på de oändliga tillfällen som ligger i nätverk och nätverkande, men då världen är de facto 

komplex existerar det ingen universallösning som alla innovativa företag bör övergå till. Detta 

är en insikt som måste fortsätta att förvaltas i den akademiska diskussionen för att återge 

världen så sanningsenligt som möjligt. 

Empirin styrker förutom i Autolivs fall, Kline & Rosenberg, Berkhout och Van De Vens 

teorier om att innovationsprocessen har ett cykliskt händelseförlopp även i öppna 

innovationsprocesser och står i rak motsatts till en linjär processmodell. Anledningen till 

varför öppen innovation sker linjärt i Autolivs fall är pågrund av för höga 

transaktionskostnader. En hierarkisk struktur går inte att applicera på ett komplext nätverk. 

Följaktligen är författarnas bidrag till akademin ett kompletterande av Chesbroughs definition 

av öppen innovation med en cyklisk beskrivning av processutvecklingen där ”spin- in” och 

”spin-out” av idéer och kunskaper i organisationer rör sig i cykler av divergerande och 

konvergerande beteenden i de företag där allianser är en god samordningsform. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Med en kvantitativ undersökning är det möjligt att se om det råder någon signifikans för 

öppna innovationer. En sådan studie med ett större urval skulle även bidra till en bättre 

kartläggning av företag som använder sig av öppen innovation vilket underlättar för vidare 

forskning.    

Intressant skulle även vara att se hur de allierade företagens respektive varumärken påverkas i 

öppna innovationsprocesser. Förslagsvis är då utgångspunkten teorier om varumärken men 

även tidigare forskning om öppna innovationer. Ett annat förslag är att undersöka om denna 

samarbetsform bidrar till en snedvriden konkurrens på marknaden där en metodtriangulering 

skulle bidra till ett större djup och tillförlitlighet om öppen innovation. 
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