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SAMMANFATTNING 

Syftet är att analysera hur svenska innovationsinriktade företag arbetar med innovationspro-

cesser och vad de gör för att innovationsprocesser ska 1) initieras 2) hanteras och 3) kommer-

sialiseras. Empirin är byggd på fyra studier med företag som alla genomgått innovationspro-

cesser.  Empirin behandlas tematiskt i resultat- och analysdelen utifrån följande teman: bak-

grund och sammanhang, idéer och möjligheter uppstår, idéer och möjligheter väljs, idéer och 

möjligheter exploateras samt företagsstorlek. De centrala teorierna och modellerna i denna 

studie är Model of Corporate Entrepreneurship, Idéers uppkomst, Evolutionary Theory samt 

Skillnader mellan stora och små företag. 

Slutsatserna är att varje fall och varje innovationsprocess har sitt eget karakteristika där 

många faktorer som står utanför företagens kontroll spelar in. Gemensamma faktorer bland de 

fyra fallen i deras sätt att arbeta med innovationsprocesser med avseende på initierande, han-

terande och kommersialiserande av innovationsprocesser kan dock skönjas. Samtliga fall har 

en vision om att vara innovativa och att det går att kontrollera innovationsprocesser vilket 

präglar innovationsprocessers initierande, val och konkretiserande. Innovationsprocesser initi-

eras i de fyra fallen genom att företagen har en väldigt hög kunskap inom sina respektive om-

råden och med hjälp av denna kunskap ser de möjligheter att innovera och förbättra saker. 

Omvärlden kan i vissa fall tvinga företagen att initiera innovationsprocesser. Det är också 

vanligt att innovationer initieras i samband med kundkontakter och samarbetspartners. Alla 

företag har en form av gate-system (formellt eller informellt) som utgör det kriterium som 

innovationer, idéer och möjligheter utvärderas utifrån. Detta system är viktigt för hur företa-

gen väljer, hanterar och kommersialiserar innovationer.  

Som förslag på vidare forskning ger vi bland annat att skaffa sig en djupare inblick i de olika 

stegen i processen, hur tillförd ny kunskap verkligen påverkar innovationsförmågan hos ett 

företag och hur utformningen av dessa ”system” går till.  
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1. INLEDNING 

1.1 Innovation – en nödvändighet? 

Globalisering är idag ett faktum och man talar om postindustrialism, informationssamhället 

(Webster, 2006) och nätverkssamhället (Castells, 2006). Castells pratar om en global ekonomi 

och menar att det var endast tack vare ny informations- och kommunikationsteknik som den 

globala ekonomin kunde utvecklas till fullo. Ny teknik och nya innovationer har gjort att före-

tagen måste konkurrera på allt större marknader och på nya sätt. En nyckel till framgång är 

innovation. ”Innovationer kan definieras som nya idéer som kommit till användning. Det är 

med andra ord inte enbart en upptäckt, en uppfinning eller liknande, utan ett system som för-

binder idéer med marknader, produktion och nyttjande.” (Benner, 2005, sid.10). Kort och 

koncist sammanfaller vår syn på innovationer med Tidd et al’s: en innovation är en process 

där man omvandlar möjligheter till nya idéer och sätter dessa i bred användning (Tidd et al, 

2005). 

Olika organisatoriska utvecklingstendenser som identifierats i det ”postindustrialistiska” sam-

hället (eller kalla det informationssamhälle eller nätverkssamhälle) är liksom den nya infor-

mations- och kommunikationstekniken, enligt oss, grundade på innovationer av olika slag. 

Castells (2006) tar upp ett antal tendenser varav från massproduktion till flexibel produktion 

är den första. Ny teknik har gjort det möjligt för företag att snabbt kunna ställa om produk-

tionssystem så de snabbt kan reagera på förändringar hos olika marknader (produktflexibilitet) 

samt förändra de tekniska insatserna (processflexibilitet). Castells tar också upp strategiska 

företagsallianser som en utvecklingstendens. Det förklaras som sammanflätning av stora före-

tag. ”De har varit särskilt relevanta inom högteknologiska branscher när FoU-kostnaderna 

skjutit i höjden och privilegierad information blivit allt svårare att komma över på ett område 

där innovation är det viktigaste konkurrensvapnet” (Castells, 2006 s. 196). I den traditionella 

massproduktionen finns buffertar mellan varje försäljningsled, med just-in-time-leveranser 

kan dessa minskas och lagerhållningen blir således mindre. Leveranserna av detta slag kom-

mer varje dag flera gånger om, från underleverantörer, allt för att minimera lager. Detta leder 

till minskade kostnader och ett högre arbetstempo (Nyberg, 2001). Allt detta förutsätter natur-

ligtvis tekniska innovationer såväl som andra typer av innovationer så som marknadsinnova-

tioner och så vidare. 
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Även Magnusson (1999) pekar på genomgripande teknologiska förändringar och nya organi-

sationsformer (läs innovationer) som viktiga bärkrafter av den tredje industriella revolutionen 

(såväl som övriga industriella revolutioner). Det nya ICT-paradigmet (Information and com-

munication technologies) karaktäriseras bland annat av informationsintensivitet, datorbaserad 

design, design-produktion och kundanpassning, flexibla produktionssystem, nätverkande med 

mera (Magnusson, 1999). Inget av dessa karaktäristika skulle blivit till utan innovationer av 

olika slag och den inverkan de haft på samhällets institutioner som tvingats anpassa sig. Det 

har lett till ett helt paradigmskifte.   

Carrier (1996), Seshadri & Tripathy (2006) och IVA (2010)  menar alla att innovation är av-

görande för att kunna möta de utmaningar som världen står inför. De menar också att det är 

nödvändigt för att ett lands ekonomi och dess hållbara tillväxt ska stå sig i den globala kon-

kurrensen. Lindholm Dahlstrand (2004) menar detsamma när hon skriver att organisatorisk 

utveckling kräver förändringar och förbättringar och att även mogna organisationer måste 

vara innovativa om avkastningen och vinster ska kunna bibehållas eller ökas. Det krävs nya 

produkter och effektiviserade rutiner i ständig utveckling.  

1.2 Innovationsverksamhet 

 

En entreprenör får förutsättningar utifrån sin omgivning. Han eller hon arbetar inte i ett vaku-

um. Henrekson och Stenkula (2008) tar i sin rapport ”Betydelsen av entreprenörskap och FoU 

Figur 1 Kompetensblocket: från kommersialiserbar idé till storskalig industriell produktion (Henrekson & Stenkula, 2008 s. 12) 
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för Sveriges välfärd och tillväxt: Drivkrafter och institutioner” upp att det krävs en mängd 

olika kompetenser för att en upptäckt ska utvecklas från idé till innovation. Det kan bildas 

utvecklingsblock vilka består av olika kompletterande kompetenser. Dessa kompetens-

/utvecklingsblock är nödvändiga för att den nya informationen ska kunna exploateras. Ovan-

stående figur illustrerar dessa block och i vilka ”faser” av processen de kliver in.  

Till en början identifierar uppfinnare eller entreprenörer vinstmöjligheter med, som Henrek-

son och Stenkula kallar det, kompetenta kunder. Sedan engageras uppfinnare som löser tek-

niska problem och, vid behov, leder stora utvecklingsprojekt. Ibland är uppfinnaren och ent-

reprenören inte samma person, idén upptäcks då av uppfinnaren och vidareutvecklas av entre-

prenören. I den tidiga kommersialiseringsfasen ingår i huvudsak entreprenörer och i mindre 

utsträckning yrkeskunnig arbetskraft. Venturekapitalister finansierar normalt sett utvecklingen 

i början av processen. I industrialiseringsfasen kommer industrialisterna in, också då som yr-

keskunnig arbetskraft. Ibland fyller en person flera funktioner i processen. En entreprenör kan 

exempelvis vara industrialist. Varje aktörs kompetens kan illustreras som en länk där proces-

sen är helheten, det vill säga kedjan. Saknas någon kompetens eller aktör kan processen 

hämmas kraftigt, eller till och med vara omöjlig att föra framåt. 

Det är viktigt med personer som utvecklar den framtagna kunskapen till innovationer, det 

krävs entreprenörer och intraprenörer. En intraprenör är samma sak som en entreprenör med 

skillnaden att intraprenören agerar inom ramarna för en organisation. Figur 2 illustrerar att det 

egna företaget är en viktig källa till idéer och potentiella vinstmöjligheter. Detta visar också 

den undersökning om innovationsverksamhet i Sverige som omfattar tidsperioden 1998-2000 

Figur 2 Informationskällor för innovationer under perioden 1998-2000. Andel av innovativa företag (%).(Källa: Före-

tagens innovationsverksamhet 1998-2000) 
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där man undersökte informationskällorna för innovationer. Där angavs det egna företaget och 

kunder som mest frekventa informationskällor för innovationer. Totalt ingick 4266 företag i 

undersökningen.  

Mycket av den tidigare forskning som gjorts om entreprenörskap har gjorts på stora företag 

vilket kan tyckas förvånande då små företag i samma utsträckning är i behov av innovation 

för att vara konkurrenskraftiga (Carrier, 1996). Svensk statistik visar dock att det är vanligare 

att stora företag bedriver innovationsverksamhet än att små företag gör det (se Figur 3).  
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Figur 3 Innovationsverksamhet i Sverige 2006-2008 fördelat på typ av innovation och företagets storleksklass, procent (Käl-

la: Innovationsverksamhet i svenska företag 2006, 2008) 

Som kan utläsas av tabellen ovan är små företag (10-49 anställda) minst benägna att bedriva 

innovationsverksamhet. 49 procent av de små företagen var innovativa. De medelstora företa-

gen bedrev innovationsverksamhet i större utsträckning, 68 procent. Störst andel innovations-

verksamhet hittar man i de stora företagen (250 anställda eller fler) där hela 85 procent bedrev 

någon typ av innovation. Vanligast bland alla storleksklasser var att bedriva produktinnova-

tioner.  

EU har en tydlig definition av små och medelstora företag. På följande sätt definieras mikro-, 

små- och medelstora företag (SMEs). 

Mikroföretag samt små och medelstora företag definieras utifrån sin personalstyrka och omsätt-

ning eller årliga balansomslutning. 
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Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars 

årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 mil-

joner euro per år. 

Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsätt-

ning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsätt-

ning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. (Europa.eu 2010) 

 

Figur 4 Antal företag, anställda och omsättning per storleksklass (Källa: SCB Företagens ekonomi 2010) 

Statistiken visar hur samtliga företag i Sverige fördelade sig på storleksklasser år 2008. I hel-
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stora företag. Hon benämner gruppen med mindre företag som små men gör aldrig en tydlig 
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derna mellan det stora och det lilla företaget finns dels i frågan om beteenden och erfarenhe-

ter, dels i frågan om resurser och styrkeförhållanden.” (Lindholm Dahlstrand, 2005, s. 107). I 

studien avser vi både mikro- och småföretag när vi pratar om små företag. Det samma gäller 

medel- och stora företag som vi i studien kallar för stora företag. Syftet med denna förenkling 

är att ge en tydligare och mer överskådlig analys med avseende på företags storlek. Vi tycker 

att man i detta sammanhang kan frångå EU:s fasta definitioner av företags storlek då vi lik-

som Lindholm Dahlstrand fokuserar på mjuka värden så som värderingar, beteenden, erfaren-

heter och resurser istället för fasta värden så som antalet anställda. Vi menar att de tydliga 

gränsdragningarna som finns mellan exempelvis mikro- och småföretag inte alltid är relevanta 

då ett företag klassat som mikro med exempelvis nio anställda inte torde skilja sig så mycket, 

med avseende på dessa mjuka värden, i jämförelse med ett litet företag som har exempelvis 

tio anställda.  Dessutom vill vi använda samma terminologi som används i den teoretiska refe-

rensramen, där hur stora och små företag skiljer sig från varandra i sitt arbete med innova-

tionsprocesser uttrycks. Vi anser att denna teori i hög grad går att applicera på hur denna stu-

dies fall arbetar med innovationsprocesser. 

1.3 Problemformulering 

Hur uppstår de idéer som företagen ska besluta om att fortsätta utveckla eller inte? Vad är det 

för typ av idéer som uppkommer? Finns det några urvalskriterier för dessa? Vad för typ av 

resurser tillhandahålls till innovationerna? Har eventuella föregående innovationsprocesser 

påverkat de framtida och nya innovationsprocesserna? Hur är företagskulturerna? Är de gyn-

nande för innovation? Hur förhåller sig företaget till omvärlden? Vidare ställer vi oss frågor 

om det finns någon skillnad mellan små och stora företag? 

Alla dessa frågor mynnar ut i studiens syfte. 

1.4 Syfte 

Syftet är att analysera hur svenska innovativa företag arbetar med innovationsprocesser och 

vad de gör för att innovationsprocesser ska 1) initieras 2) hanteras och 3) kommersialiseras 

”För att ett företag ska definieras som innovativt skall innovationen [som företaget bistår 

med] vara något nytt eller väsentligen förbättrat som företaget är först med att introducera på 

marknaden.” (Innovationsverksamhet i svenska företag 2006-2008, s.11, [egen notering]) 
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1.5 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att studera fyra olika företag med tillhörande innovationsverksam-

het. De valda företagen är två små företag och två stora företag. Dessa fyra företag har valts 

medvetet med tanke dels på vår vilja att i en aspekt av studien kunna jämföra små och stora 

företag i deras arbete med innovationsprocesser men också för att vi visste att dessa företag i 

någon utsträckning arbetar med innovationer. Då statistik visar att den vanligaste storleken i 

Sverige är små (mikro) företag valdes två mikroföretag ut, Alfa och Beta (hädanefter be-

nämnda som små företag). För att kunna ha med en jämförande aspekt i form av storlek, val-

des också två stora företag ut, Raysearch och 3M.  

Vi valde Alfa, Beta och Raysearch Labs då de tidigare varit med i en innovationsstudie som 

gjordes 2009 (Birksjö & Furberg, 2009). Denna studie hade för avsikt att undersöka innova-

tionsprocesser från idé till marknad och kartlade då grundinnovationerna som Alfa, Beta och 

Raysearch Labs idag bygger på. Vid samtal med representanter för respektive företag fram-

kom att de hade planer på och redan då bedrev nya innovationsprocesser. Med vetskapen om 

att nya innovationer skapades inom företagets ramar valdes företagen som fall även i denna 

studie. 3M valdes då de själva beskriver sig som innovativa. ”Vår vision är att vara ett lyhört 

och innovativt företag som genom ständig förbättring och samverkan förtjänar våra kunders 

förtroende. Nyskapandet gäller inte bara våra produkter, utan hela vår affärsidé, inkluderande 

sociala och miljörelaterade frågor.” (3M – Vilka vi är, 2010). För att vidare motivera återvalet 

av tre studieobjekt vill vi presentera följande citat från Minnesota Innovation Research Pro-

gram: ”(…) colleagues often asked ’What is your next new research venture?’ They were of-

ten surprised by our response: ’The same old one’. We figured that it took ten years to collect 

the data, we deserved at least ten years to analyze and make sense of the data” (Van de Ven et 

al. 2008, s. X). Vi ser återvalet av studieobjekten som en möjlig styrka då vi redan har relativt 

god förståelse för företagen och deras arbete med sina grundinnovationer. 

Alfa (AB) 

Informanten har beteckningen marknadsansvarig i företaget och utgör också en utav de två 

grundarna. Företagets huvudsakliga verksamhet består av ett krypteringsprogram för e-post, 

dessutom utförs vissa IT/konsulttjänster. År 2008 omsatte Alfa cirka 12 000 kronor. Året in-

nan, 2007, omsatte de cirka 130 000 kr. (Alfa Årsredovisning, 2008). Skulder till kreditinstitut 

uppgår i dagsläget till cirka -800 000 kr och årets resultat (2009) uppgick till cirka -660 000 

kr. De arbetar kontinuerligt med produktutveckling kring området kryptering. Företaget, som 
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är ett aktiebolag, består av tre personer som alla har olika ansvarsområden, dock är endast en 

av dessa anställd. Det grundades år 2005 av informanten och en man till som såg möjligheter 

och hade kompetens att utföra idéerna i praktiken. Särskilt informanten har en entreprenöriell 

bakgrund och många projekt på gång.  

Alfa har under 2009 bland annat arbetat med: omfattande produktutveckling, samarbete med 

amerikansk partner för enklare betalning för deras kunder, samarbete med amerikansk agent, 

distribution av gratisversion har nått över 200 000 nedladdningar samt så pågår ett långtgåen-

de samtal med industriell partner. Detta företag har önskat vara anonymt av personliga skäl då 

informanten ansåg att han på så sätt kunde lämna mer information. 

Beta (enskild firma) 

Företagets kärnverksamhet ligger inom området trafiksäkerhet och i dagsläget framförallt 

inom cykelmarknaden. Företaget drivs idag som en enskild firma utan några anställda men 

med samarbetspartners tätt knutna till sig. Totalt utgörs organisationens kärna av tre personer: 

grundaren, en revisor och en investerare. Företaget grundades år 2005 baserat på den innova-

tion som idag är basen för företaget. I dagsläget är fokus för företaget på strategi- och pro-

duktutveckling. Under 2010 har de hittills omsatt cirka 50 000 kr. Årets resultat är dock et 

tunderskott. De har totalt cirka 200 000 kr i lån. Verksamhetsåret 2010 har hittills präglads av 

produktutveckling samt av att ytterligare kapital söks. (Muntlig källa, informanten för Beta). 

Det var grundaren själv som kom på, utvecklade och kommersialiserade produkten. Idag har 

grundaren ett antal projekt på gång, både inom ramarna för företaget men även privat. Även 

detta företag har önskat vara anonymt av personliga skäl. 

Dessa två ovanstående företag representerar de små företagen i studien. 

Raysearch Labs (AB) 

Raysearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar programvara för strålbehandling av 

cancer. Det grundades av 6 personer år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet 

och är sedan år 2003 börsnoterat. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm och de har 61 

heltidsanställda varav 55 arbetar inom forskning och utveckling. Omsättningen under år 2009 

var 83,7 miljoner kronor. Totalt använder cirka 1500 kliniker i cirka 30 länder Raysearchs 

produkter. Raysearch samarbetar mycket med olika partners med vilka de har skapat mer än 

30 kommersiella produkter varav femton har lanserats. Företagets affärsmodell innebär att det 

är Raysearchs’ partners som ansvarar för försäljning och marknadsföring varför Raysearch 

själv vid expansion kan öka sin omsättning och vinst mer än kostnaderna. Under de senaste 
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åren har Raysearch diversifierat sin produktportfölj och breddat utvecklingsarbetet inom före-

tagets kärnkompetens (Raysearch, 2010).  

 

3M Svenska AB (AB) 

Sett i sin helhet är 3M ett globalt företag som finns i över 60 länder med 79 000 anställda och 

omsätter 25 miljarder dollar. I Sverige har 3M funnits sedan 1962 och har idag cirka 650 an-

ställda och omsätter 2 miljarder kronor fördelat på cirka 8000 produkter. Företaget är börsno-

terat och arbetar inom sex olika affärsområden; Hälsovård; Kontor & Konsument; Industri & 

fordonsindustri; Trafiksäkerhet, grafiska- & optiska system; Säkerhet, skydd och fastighets-

underhåll samt Elektro & telekommunikation. Ambitionen i företaget är att bidra med produk-

ter som gör vardagen enklare (3M, 2010). 

Dessa två företag representerar de stora företagen i studien.  
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2. METOD 

2.1 Metodval/Forskningsstrategi 

För att kunna beskriva och analysera innovationsprocesser inom företagen har vi valt att be-

trakta varje studerad organisation som ett särskiljt fall vilket har att göra med vår underlig-

gande uppfattning om att varje innovation i stor utsträckning är en unik process där en stor 

mängd inverkande faktorer samverkar och tillsammans utgör det oerhört komplexa fenomenet 

innovationsprocesser. Att det dessutom kan förekomma flera innovationsprocesser i organisa-

tioner samtidigt, som på olika sätt och i olika grad påverkar varandra, gör fenomenet än mer 

svårstuderat. Genom att arbeta med fall anser vi att vi kan bemöta denna komplexitet på ett 

tillfredsställande vis då vi kan bilda oss en relativt djup förståelse för varje enskilt fall och på 

så vis öka förståelsen för hur de olika faktorerna och processerna samverkar. Vi har valt att 

arbeta med fyra stycken fall och tillämpar således en forskningsinriktning av typen flerfalls-

studie där vi avser att inte bara bilda oss en grundlig uppfattning om varje enskilt fall utan 

även förhålla dessa till varandra . Enligt Johannessen och Tufte (2003) är fallstudier ingen 

egen metod i sig utan snarare en forskningsstrategi som kan innefatta både kvalitativa ansatser 

(så som observationer och intervjuer) och kvantitativa ansatser (så som enkätundersökningar 

etcetera) (se Yin 1994). Vidare menar Johannessen et al. att en fallstudie kan bestå av flera 

fall och att avsikten då oftast är att genom jämförelse mellan fallen framhäva säregenheter 

mellan ett huvudfall och resterande fall. Vi använder oss inte av något huvudfall utan avser 

jämföra alla fall med varandra. Detta gör vi för att utnyttja insamlad data kring varje enskilt 

fall i så hög grad som möjligt vilket vi anser att vi i högre grad kan uppfylla genom att förhål-

la alla fall till varandra snarare än att förhålla ett enda fall till resterande.   

Med ett fall avses alltså i denna studie ett företag. Ett annat och kanske i vissa avseenden bätt-

re upplägg av ett fall hade kunnat vara en innovationsprocess, istället för en organisation som 

kan innehålla flera innovationsprocesser. Men eftersom vi inte i förväg kunde veta hur pass 

svårt det är att erhålla data om en enskild innovationsprocess särskild från andra innovations-

processer i ett visst företag har vi alltså valt att låta ett fall representeras av ett företag. Dess-

utom anser vi att det, i de fall där flera innovationsprocesser är igång i samma företag (vi 

kunde inte i förväg utesluta att endast en innovationsprocess genomgåtts i vissa organisatio-

ner), är intressant att undersöka hur dessa förhåller sig till varandra, vilket förutsätter att fler 

innovationsprocesser inom organisationen studeras.  
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Efter denna förklaring till vad vi i denna studie menar med ett fall kan man ställa sig frågorna: 

Varför studera flera fall? Om varje innovationsprocess är unik, går det överhuvudtaget att 

komma fram till gemensamma drag mellan olika innovationsprocesser och mellan de olika 

fallen? Det var vår inställning redan innan studien startades att man kan hitta gemensamma 

drag mellan fallen, men även om vi inte hade gjort det hade det funnits anledning att studera 

flera fall just med anledningen att hitta stöd för att det inte går, det vill säga förklara varför de 

olika fallen är icke-jämförbara med varandra. Detta är ingen fråga man torde kunna svara på 

utan en djupgående analys då det är många faktorer som spelar in. Utan att titta närmare på 

hur dessa faktorer påverkar innovationsprocesser i organisationer är det svårt att uttala sig om 

huruvida olika fall är icke-jämförbara med varandra just därför att de olika faktorerna förhål-

ler sig annorlunda mellan de olika fallen. För att ta ett exempel, för att kunna avgöra om två 

fall verksamma i olika branscher är jämförbara med avseende på deras innovationsprocesser 

måste vi studera de två fallen och se hur fallen ter sig i sina specifika branscher och undersöka 

vad det är som gör att innovationsprocesserna ser annorlunda ut i de olika branscherna. 

2.2 Urval 

Som vi tidigare varit inne på i avgränsningar så valdes tre utav företagen då vi, genom en tidi-

gare genomförd studie (Birksjö & Furberg, 2009), visste att de arbetade med innovationer. 

Dessa företag valdes i sin tur (till den tidigare studien) ut genom Draknästet och Venture Cup 

då den förra studiens syfte var att kartlägga innovationsprocesser från idé till marknad. Drak-

nästet är ett tv-program som sänds av SVT där hungriga entreprenörer pitchar sina idéer inför 

drakarna och berättar hur mycket pengar de behöver för att förverkliga sina drömmar. ”Dra-

karna kan investera hur mycket de vill eller ingenting alls. Drakarna är beredda att satsa mel-

lan 200 000 och 2.5 miljoner kronor, egna pengar, vilket gör att de enbart investerar i projekt 

de verkligen tror på.” (Draknästet, 2009). ”Venture Cup syftar till att stimulera bildandet av 

nya, innovativa företag med tillväxtpotential samt att öka kunskapen om och intresset för ent-

reprenörskap i Sverige, framför allt bland studenter och forskare. Detta gör vi med en affärs-

planstävling som bas. Varje år deltar cirka 1 000 nya affärsidéer och vi delar ut cirka 2 miljo-

ner kronor i prispengar.” (Venture Cup, 2009). För att få vara deltagare i Draknästet respekti-

ve Venture Cup måste företagen ha kommit en bra bit in i sina innovationsprocesser och de 

passade därför väl in på den studiens syfte. Vid intervjuer med representanterna för företagen 

framkom att de även arbetade med andra innovationer förutom grundinnovation, som vi då 

studerade, och företagen valdes därför ut som fall även till denna studie. 3M valdes på grund 

av deras uttalade strategiska inriktning mot innovation (3M, 2010).  
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Då vårt tillvägagångssätt att skaffa empiri kring fallen är intervjuer är naturligtvis fallens re-

presentant, det vill säga intervjuobjektet, av otroligt stor vikt för att empirin ska vara relevant 

för studien. Med andra ord, för att kunna studera företags arbete med innovationsprocesser 

räcker det inte med att välja rätt fall/företag, företagets representant måste besitta djup insikt i 

företagets innovationsprocesser för att kunna bistå med relevant data till denna studie. Vi be-

dömer att samtliga intervjuobjekt har väldigt god insikt i ”sina” respektive företags arbete 

med innovationsprocesser varför de också har valts. Alfa och Betas representanter är grundare 

av respektive företag och fortfarande aktiva i allra högsta grad med de innovationsprocesser 

de initierat. Raysearch representerades av Anders Murman, ledningsgruppsledamot och ut-

vecklingschef med mycket goda insikter i företagets innovationsprocesser. 3M Svenska AB 

representerades av Tom Vernon, Corporate Marketing & Public Affairs Manager. Vernons 

insikter i företagets innovationsprocesser säkrades genom att denne fick ta del av en del av 

intervjufrågorna i förväg för att själv kunna bedöma om han var rätt person att fråga. 

2.3 Materialinsamling 

2.3.1 Sekundärdata 

Vår tidigare studie (Birksjö & Furberg, 2009) har utgjort en del av denna studies sekundärda-

ta. Dessutom har tre testintervjuer genomförts för att testa och justera intervjufrågor och för 

att inspirera till andra eventuella perspektiv på företags arbete med innovationsprocesser Des-

sa intervjuer gjordes på, för denna studie strategiskt valda, intervjuobjekt som besitter stor 

kunskap inom innovation och intraprenörskap: Tillväxtverket, CONNECT Östra Sverige och 

Talentia AB. Intervjuerna har inte i sig legat till grund för empiriskt material, däremot har de 

varit bildande inom ämnet innovation, inspirerande och därmed också utgjort en del av studi-

ens sekundärdata. 

Ytterligare sekundärdata har tillskansats genom databassökningar i databaser och journaler så 

som Entrepreneurship Theory and Practice, Jstor, Business Source Premier och Google Scho-

lar med sökord som ”innovation”, innovationsprocess”, ”intraprenörskap”, ”intraprenörskap-

sprocesser” och ”corporate entrepreneurship”. Sökningar genom databasen Affärsdata har 

också använts med sökord som 3M, 3M Svenska AB och Raysearch där årsredovnisningar för 

de respektive bolagen använts.  
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2.3.2 Primärdata 

Intervjuerna  

För att möjliggöra både fritt berättande och direkta svar från respondenterna har vi använt oss 

av semistrukturerade frågor. Detta har även tillåtit oss förklara lite kring de frågorna som be-

höver förtydligas eller förstås mot en bakgrund. Det intervjuunderlag vi använt oss av har 

varit ganska omfattande och tydligt kopplat till de teorier vi valt. Intervjuunderlaget har fun-

gerat både som ett stödpapper med konkreta frågor och som en checklista över diskussions-

områden, se bilaga 9.1.   

Intervjun med Alfa genomfördes den 9:e april 2010 på ett café i en förort till Stockholm. In-

tervjun tog ungefär en och en halv timme och det rådde väldigt öppen stämning under hela 

samtalet. Ljudupptagning med dator genomfördes med respondentens godkännande, detta för 

att slippa begränsningar med anteckningar. På så vis kunde odelat fokus ske på intervjun och 

dess styrande, vilket tog sig uttryck genom ett samspel i form av direkta frågor och följdfrågor 

på sådant som behövdes förtydligas och som vi ansåg var extra intressant. Inspelningarna 

transkriberades därefter och användes senare som empiriskt material för resultatet och analy-

sen.  

Intervjun med Beta genomfördes den 14:e april 2010 i dennes bostad i en förort till Stock-

holm. Intervjun tog ungefär två timmar. Även denna intervju präglades av en stor öppenhet 

och berättarglädje. I övrigt tillämpades samma praktiska tillvägagångssätt som ovan nämnt. 

Intervjun med Raysearch Labs hölls den 26:e april 2010 på företagets huvudkotor i Stock-

holm. Intervjun tog ungefär två timmar. Informanten var Anders Murman, ledningsgruppsle-

damot och utvecklingschef. Vi upplevde även här en avspänd och öppen stämning. I övrigt 

vidtogs samma praktiska åtgärder som tidigare.  

Intervjun med 3M Svenska AB, genomfördes den 29:e april 2010 på deras huvudkontor i Sve-

rige i Stockholmsförorten Sollentuna. Intervjun genomfördes på ungefär en och en halv timme 

med samma praktiska förfarande som tidigare intervjuer. Respondenten var Tom Vernon, 

Corporate Marketing & Public Affairs Manager. 

Analysarbetet 

Transkriptionerna har gåtts igenom och oberoende av varandra har vi markerat vad vi anser 

intressant för denna studie och i vilket sammanhang. Givetvis kan det vara så att vi missat att 

lyfta fram viktig data från transkriptionen och därmed inte presenterat den i resultatdelen vil-
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ket innebär att läsaren aldrig får ta ställning till om informationen är relevant för studien, vi 

menar dock att om vi skulle redovisat allt skulle inblicken i studien och dess trovärdighet för-

svåras än mer, då det skulle försvåra en helhetsbild.  

Materialet har sedan valts att presenteras tematiskt i både resultatdelen och analysdelen. De 

teman som valts är ”bakgrund och sammanhang”, ”idéer och möjligheter uppstår”, ”idéer och 

möjligheter väljs” och ”idéer och möjligheter exploateras”. Dessa har vi valt för att de ska 

passa studiens teorier och modeller så att dessa ska kunnas appliceras på materialet på ett 

smidigt sätt samtidigt som överblicken av innovationsprocesserna inte försvåras allt för 

mycket som en konsekvens av denna tematiska indelning. Till en viss del överlappar teorierna 

de olika områden vilket är helt naturligt då en process inte annat än teoretiskt och analytiskt 

kan ha klara gränser mellan olika faser.  

2.4 Validitet 

Validitetstest har genomförts genom att samtliga informanter har fått ta del av det som skrivits 

och getts tillfälle att uttala sig om huruvida vi har tolkat dem fel, avslöjat känslig information 

eller på något annat sätt skrivit något som av dem inte anses riktigt.  

Tre av de valda fallen har av oss studerats tidigare vilket vi funnit varit till stor hjälp i flera 

avseenden. Till exempel har det förbättrat kommunikationen mellan oss och informanten, då 

ett visst mått av tilltro till oss som forskare resulterat i att vi fått ta del av information som vi 

annars troligen inte fått. Vidare har våra tidigare erfarenheter av fallen lett till en förståelse för 

hur företagens grundläggande innovationsprocesser ser ut och vad som varit framstående i 

dessa, varför vi kunnat förstå det sammanhang de nya innovationsprocesserna verkar i bättre 

och således kunnat ställa bättre och mer anpassade frågor. 

Resultat- (det vill säga val av vilken information som ska presenteras från transkriptionerna) 

och analysarbete har genomförts först separat och oberoende av varandra för att sedan även 

behandlas i diskussion. 

Graden av generaliserbarhet brukar även benämnas som extern validitet. En förutsättning för 

god extern validitet är att även god intern validitet föreligger (Christensen et al. 2009). Detta 

ter sig ganska naturligt eftersom ett generaliserbart resultat naturligtvis måste stämma bra 

överens med verkligheten. Denna studies resultat, i likhet med alla övriga kvalitativt analyse-

rande studiers resultat, kan inte statistiskt generaliseras till andra fall. Någon statistisk genera-

lisering av resultatet från denna studie på hela populationen, alla svenska innovativa företag, 
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är det naturligtvis inte tal om, vilket heller inte har varit ambitionen. Däremot är vår förhopp-

ning att den interna validiteten ska vara så pass god att denna studies resultat kan generalise-

ras på framtida fall och inspirera till andra innovationsprocesstudier och kanske till och med 

dra ett litet strå till stacken av det unga akademiska fältet innovationsforskning, (eller åtmin-

stone inspirera en annan myra att göra det). 
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3. TEORI 

3.1 Model of Corporate Entrepreneurship 

Hornsby et al. (1993) menar att skapandet av intraprenörskap (corporate entrepreneurship) är 

svårt då det skapar en nyare och möjligtvis mer komplex uppsättning utmaningar på både en 

praktisk och en teoretisk nivå. På den praktiska nivån menar de att organisationer behöver 

riktlinjer för att rikta eller omrikta resurser till att etablera effektiva intraprenörskapsstrategier. 

På en teoretisk nivå behöver forskare kontinuerligt utvärdera komponenterna och dimensio-

nerna för att forma en miljö där intraprenörskap frodas.  

Organisatoriska och individuella karaktäristika 

Hornsby et al. (1993) illustrerar denna process i vad de kallar An Interactive Model of Corpo-

rate Entrepreneurship. Förutsättningarna för denna modell är två; organisatoriska karaktäris-

tika samt individuella karaktäristika. De organisatoriska karaktäristika som gynnar intrapre-

nörskap är fem till antalet. Belöningar, managementstöd, resurser, organisatorisk struktur 

Figur 5 An interactive model of corporate entrepreneurship. (Källa: Hornsby et al, 1993 s. 31) 
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samt risktagande. Dessa karaktäristika tar Marvel et al (2007) också upp med ett omfattande 

stöd av tidigare forskning. Marvel et al lägger också till tre stycken faktorer som de anser vara 

viktiga för att organisationen ska kunna vara intraprenöriell. Dessa tre är ”work design”, ”in-

trinsic motivation” samt ”company pride”. För att ett belöningssystem ska vara effektivt mås-

te det innefatta mål, feedback, betona individuellt ansvarstagande och ha belöningar baserade 

på resultat. Managementstöd handlar om ledningens vilja att underlätta för entreprenöriella 

projekt. Resurser, där tid inkluderas, måste av de anställda uppfattas som tillgängliga för in-

novativa aktiviteter. Organisationsstrukturen nämns också som viktig, men inte hur den bör 

vara. Risktagande handlar om att de anställda och ledningen måste vara villiga att ta risker 

och vara toleranta mot eventuella misslyckanden. De individuella karaktäristikan är riskbenä-

genhet, önskan av självbestämmanderätt, behov av att prestera (need for achievement), målin-

riktning samt ett internal locus of control.  

I vidare forskning som Hornsby, Montagno och Kuratko gjorde 1990 (Hornsby et al, 1993) 

kom de fram till att följande faktorer var viktiga för intraprenörskapsprocessen. Samtliga fak-

torer av organisationen är sådana över vilka ledningen har en viss kontroll. Dessa är: Mana-

gementstöd, Autonomi/omdömesförmåga i arbetet, Belöningar/Förstärkning, Tidstillgänglig-

het och Organisatoriska gränser. Av varje dimension följer här en kort beskrivning och illust-

ration av specifika element i ett företags miljö. 

Managementstöd: Utsträckningen i vilken ledningsstrukturen uppmuntrar anställda till att tro 

att innovation är en roll som alla i organisationen ska ta på sig. Det vill säga, alla i organisa-

tionen bör sträva efter att tänka nytt och vara innovativa. Några specifika villkor som reflekte-

rar managementstöd skulle vara: snabbt upptagande av anställdas idéer, igenkänning av per-

soner som tar idéer framåt, stöd för små experimentella projekt och tilldelning av pengar för 

att få projekt att ”börja flyga”.  

Autonomi/omdömesförmåga i arbetet: Arbetarna har omdömesförmåga i den utsträckningen 

att de har möjlighet att utföra sitt eget arbete på det sätt de anser är mest effektivt. Organisa-

tioner borde tillåta anställda att fatta beslut om sin arbetsprocess och undvika att kritisera när 

de är innovativa och gör misstag.  

Belöningar/Förstärkning: Belöningar och Förstärkning ökar individers motivation till att ha ett 

innovativt beteende. Organisationer måste karaktäriseras av att ge belöningar som hör till pre-

station, ger utmaningar, ökar ansvarstagandet och gör de innovativa personernas idéer kända 

till andra i organisationshierarkin.  
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Tidstillgänglighet: Utvecklandet av nya och innovativa idéer kräver att individer har tid att 

vårda och utveckla dem. Organisationen måste anpassa de anställdas arbetsbörda, undvika att 

sätta tidsbegränsningar på alla aspekter av en persons arbete och tillåta människor att samar-

beta med andra vid problemlösning  på lång sikt.  

Organisatoriska gränser: Detta är verkliga och imaginära gränser som hindrar människor från 

att titta på problem som ligger utanför deras egna arbeten. Människor måste uppmuntras att 

titta på organisationen från ett brett perspektiv. Organisationen borde undvika att ha standar-

diserade tillvägagångssätt för alla stora delar av ett arbete och borde minska beroendet av 

smala arbetsbeskrivningar och rigida prestationsstandarder.  

De individuella karaktäristika som valdes ut valdes då de ofta blivit nämnda i forskningen. De 

är inte tänkta att vara uttömmande utan är utvalda som en möjlig grupp för denna modell.  

Plötslig händelse/omvärldsförändring 

Beslutet att agera intraprenöriellt uppstår till resultat av en blandning av organisatoriska och 

individuella karaktäristika och någon typ av plötslig händelse. Dessa typer av händelser skulle 

kunna vara hostilitet, det vill säga hot mot företagets mål genom rivalitet, dynamiska föränd-

ringar på företagets marknad, heterogenitet (utveckling på marknaden som skapar ny efterfrå-

gan för ett företags produkter). Hit räknas också organisatoriska faktorer så som struktur och 

ledningens värderingar, organisatoriska och omvärldsförändringar. Några specifika exempel 

på plötsliga händelser skulle kunna vara: utveckling av nya tillvägagångssätt, förändring i 

företagets ledning, en sammanslagning eller förvärv, en konkurrents försök att öka sin mark-

nadsandel, utveckling av nya teknologier, kostnadsförminskning, förändring i konsumenternas 

efterfrågan och ekonomiska förändringar.  

Beslut att agera intraprenöriellt 

Beslutet att agera intraprenöriellt är kulmen av ovanstående tre faktorer. 

Affärs/Genomförbarhetsplanering 

Nästa steg är att utveckla en effektiv affärsplan. Planen ska omfatta alla faser i projektet. Som 

exempel ges industribakgrund, marknadsföringsundersökningar och analyser, konkurrensana-

lys, finansiella prognoser, risker och tidsplanering. En väl utvecklad plan ger projektet större 

chanser att lyckas. Implementeringen och projektets slutliga framgång beror på två faktorer. 

För det första, om organisationen har möjlighet att bidra med de nödvändiga resurser som 
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krävs och för det andra on intraprenören kan överkomma de organisatoriska och individuella 

barriärer som förhindrar idéns implementering.  

Resurstillgänglighet och förmåga att ta sig över hinder 

Om individen inte uppfattar dessa faktorer positivt kommer den ha lite motivation att bete sig 

intraprenöriellt. De hinder som kan uppkomma kan exempelvis vara: organisationens genom-

drivandeprocedurer för att göra misstag, aktiviteter för att planera för lång sikt, funktionella 

ledningsstrukturer, enhetliga kompensationspolicies och befordran av duktiga individer.  

Idéimplementering 

Implementeringen är ett resultat av alla de faktorer som har beskrivits. När en genomförbar-

hetsanalys har gjorts, de nödvändiga resurserna har tillskaffats och alla barriärer har över-

kommits så är intraprenören i en situation där han/hon kan implementera idén och påbörja 

innovationen. 

3.2 Idéers uppkomst  
Shane & Venkataraman (2000) har i sin artikel ”The promise of entrepreneurship as a field of 

research” målet att skapa en begreppsmässig referensram för entreprenörskapsområdet.  Ent-

reprenörskap omfattar enligt ovanstående författare två fenomen; förekomsten av lukrativa 

möjligheter samt förekomsten av entreprenöriella individer. Man måste således titta på käl-

lorna till möjligheter, upptäcktsprocesserna, utvärdering, exploatering av möjligheter och 

även individerna vilka upptäcker, utvärderar och exploaterar möjligheterna. Frågorna som 

finns att besvara är nio till antalet uppställda i tre områden.  

1. Varför, när och hur möjligheter till att skapa produkter och tjänster skapas 

2. Varför, när och hur vissa människor och inte andra upptäcker och skapar dessa möj-

ligheter 

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

ligheter 

”Entreprenöriella möjligheter är när nya produkter, tjänster, råmaterial och organisationsme-

toder kan introduceras och säljas till ett högre pris än deras produktionskostnad.” (Sarasvathy, 

2000 s. 220) Dessa möjligheter är inte uppenbara för alla människor vid alla tidpunkter. En 

individ kan endast ta vara på en möjlighet om han/hon ser att denna möjlighet existerar och 

ser att den har ett värde.  Då möjligheternas framtid är osäker kan inte de entreprenöriella be-

sluten fattas genom optimala processer, det finns inga exakta uträkningar eller dylikt som kan 

hjälpa entreprenören att fatta sina beslut.  Det finns tre olika kategorier av möjligheter: 
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a) Skapandet av ny information, som till exempel vid nya teknologiska uppfinningar 

b) Exploatering av marknads ineffektiviteter som resulterar från informationsasymmetri, 

som till exempel då tid och geografiska avstånd spelar in 

c) Reaktionerna på förändringar i de relativa kostnaderna och fördelarna av alternativa 

användningsområden för resurser, som till exempel vid politiska eller demografiska 

förändringar 

Varaktigheten av entreprenörernas möjligheter beror bland annat på följande faktorer. Mono-

polrättigheter, när entreprenören till exempel har möjligheter att ta patent på produk-

ten/tjänsten eller innehar exklusiva kontrakt. Spridningstakten av information, om denna är 

låg hinner entreprenören få fördelar genom learning curve. Man räknar även med andras obe-

nägenhet att imitera, ersätta eller anskaffa sällsynta resurser som behövs för att minska det 

värde som entreprenören tillhandahåller konsumenterna.  

Så varför upptäcker vissa människor och inte andra vissa entreprenöriella möjligheter? Shane 

och Venkataraman ger förslag på två breda kategorier av faktorer som påverkar sannolikheten 

att vissa människor kommer att upptäcka vissa möjligheter. Dessa är 1. innehav av informa-

tion som är nödvändig för att identifiera en möjlighet och 2. de kognitiva egenskaperna som 

är nödvändiga för att kunna värdera den. Alla människor innehar olika information, männi-

skor specialiserar sig på information då specialiserad information oftast är mer användbar än 

generell information. För att en möjlighet ska kunna kännas igen av en entreprenör måste 

denna inneha information som är kompatibel med den nya informationen. Det tidigare inne-

havet av information skulle kunna vara kunskap om kundbehov eller kunskap om specifika 

aspekter av produktionsfunktionen.  

Då den entreprenöriella upptäcktsprocessen av möjligheter inte går att optimera, det vill säga 

inte går att på förhand räkna ut, måste människorna som hittar möjligheterna kunna identifiera 

nya mål-medel relationer (means-ends relationships). Entreprenörerna måste med andra ord 

kunna se kommersiella möjligheter. Denna förmåga varierar hos människor. Shane och Ven-

kataraman (2000) menar att forskare har visat på hur de kognitiva egenskaperna en person har 

spelar in. Till exempel har de visat att framgångsrika entreprenörer ser möjligheter i situatio-

ner där andra människor ser risker och att entreprenörer med större sannolikhet än andra män-

niskor upptäcker möjligheter för att de inte tänker så mycket på ”vad som kunde ha varit”. 

Även om en individ har upptäckt en möjlighet måste denne även ta beslutet att exploatera den. 

Så varför, när och hur exploaterar vissa människor möjligheter som de upptäcker men inte 

andra? Ett svar på detta är själva karakteristikan av möjligheten. Entreprenören måste tro att 
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det förväntade värdet av den entreprenöriella vinsten och exploaterandet av möjligheten är 

tillräckligt stor för att kompensera för alternativkostnaden för andra möjligheter, även kostna-

den för fritid. Det är även vanligare att en entreprenör genomför en upptäckt möjlighet när de 

har stor tillgång till finansiellt kapital. Det är också vanligare att möjligheter exploateras då 

människor har tidigare erfarenhet från till exempel tidigare arbeten eller andra entreprenöriella 

erfarenheter. Detta beror på att erfarenheterna minskar kostnaderna för att exploatera möjlig-

heten i fråga.  

Beslutet om att exploatera eller inte är även påverkad av individuella skillnader i uppfatt-

ningsförmåga. Individers villighet att uppskatta en situation gällande till exempel kostnader i 

tid, arbetsinsats och pengar varierar, varför vissa individer tar på sig denna risk i en situation 

medan en annan kanske inte gör det och så vidare. Beslutet att gå vidare eller inte påverkas 

även av individen i frågas optimism. Människor som exploaterar möjligheter är, i genomsnitt, 

överoptimistiska om värdet på de möjligheter de upptäcker. De har också en större grad av 

tolerans för oklarhet (ambiguity). 

Det finns två institutionella sätt att exploatera dessa möjligheter. Det ena är skapandet av nya 

företag och det andra är att sälja den upptäckta möjligheten på marknaden, till existerande 

företag. Människor som upptäcker möjligheter inom organisationer kan exploatera dem på 

organisationens kostnad, eller skapa en ny organisation utifrån idén.  Entreprenörskap är troli-

gast när individer inte har någon motivation att driva idén i ett stort företag, det vill säga, när 

det inte finns några skal- eller ”learning curve” fördelar och när det är låga inträdesbarriärer 

till en bransch. Entreprenörskap tar sig form av nya start-ups när idén inte kan skyddas av 

immateriella rättigheter, vilket förhindrar försäljning av den, samt när möjligheterna är mer 

osäkra.   

3.3 Evolutionary Theory 

Aldrich och Ruef beskriver och förklarar i sin bok Organizations Evolving vad de kallar för 

The Evolutionary Approach (Aldrich & Ruef, 2006). Kärnan i denna inriktning är enligt för-

fattarna att fyra generiska processer är både nödvändiga och tillräckliga för att förklara evolu-

tion. De ligger till grund för evolution och genererandet av de kritiska aktiviteter som uppstår 

i livshistoria och i organisationsenheter. Inom den evolutionära processen ryms ett flertal 

andra processer så som; mutation, rekombination, slumpvis riktning, lärande, institutionalise-

ring, konvergens, omorientering, entreprenörskap, kooperation och konkurrens. Dessa vitt 
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åtskilda processer illustrerar en viktig poäng med evolutionsansatsen, nämligen att den är ap-

plicerbar både på sociala och biologiska system.  

Evolutionsteorin komprimerar organisationsteorin till sex stycken perspektiv som Aldrich och 

Ruef redogör för i Organizations Evolving; ekologiska, institutionella, tolkande, organisa-

tionslärande, resursberoende och transaktionskostnads perspektiv. På samma vis som evolu-

tionsanalys inspireras av dessa perspektiv föreslår man att evolutionsteorin kan bidra till per-

spektiven i fråga. Dessutom menar man att teorin kan utgöra ett bra ramverk för att analysera 

processer som entreprenörskap, opportunism, koalitionsbyggande etcetera. 

Evolution är resultatet av samspelet mellan fyra generiska processer; variation, selection, re-

tention och struggle vilka Aldrich och Ruef (2006) presenterar i tabellen och i tillhörande 

diskussion nedan. Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att de fyra processerna en-

dast går att tydligt särskilja från varandra analytiskt, i verkligheten är dessa sammanlänkade 

med återkommande feed-back-loopar och cykler (Aldrich & Ruef, 2006, s.26). Vi har här valt 

att endast presentera för studien relevanta delar av teorin varför vi vänligast hänvisar läsaren 

till ursprungskällan för en fullständig redogörelse. 

 

Evolutions-

processen 

 

Definition 

 

Exempel 

 

Variation 

 

Avvikelser från rådande rutiner och 

kompetenser; förändringar i organi-

sationsformer.  

 Medvetet (Intentional):uppstår 

när människor aktivt  försöker 

generera alternativ och söker 

lösningar på problem 

 Omedvetet (Blind): uppstår obe-

roende av medveten planering.  

 

 Inom organisationer: Within or-

ganizations:problemsökande 

 Mellan organisationer:’outsiders’ 

till industrin grundar nya organisa-

tioner  

 Misstag, missförstånd, överrask-

ningar och nyfikenhet.  

 

Selection (urval) 

 

Åtskiljande urval av viss variation 

 Externt urval: Externa krafter 

som påverkar organisationens 

rutiner och kunskaper 

 Internt urval: Interna krafter 

som påverkar organisationens 

rutiner och kunskaper  

 

 Marknadskrafter, konkurrenskraf-

ter och konformitet till institutio-

nella normer 

 Press/tryck mot stabilitet och ho-

mogenitet. Bibehållande av tidiga-

re urvalskriterier som inte längre 

är relevanta i den nya miljön 

 

Retention 

( Fasthållande / 

 

Valda variationer bibehålls, duplice-

ras eller på annat sätt reproduceras 

 

 Inom organisationer: specialise-

ring och standardisering av roller 
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 Bibehållande) som begränsar omdömesförmåga 

 Mellan organisationer: institutio-

nalisering av vanor i kulturen och 

organisationens värderingar 

 

Struggle (Ansträng-

ande / Kämpande) 

 

Tävling i att erhålla knappa resurser 

då tillgången är begränsad 

 

 

 Kämpande över kapital eller legi-

timitet 

Figur 6 Evolutionary processes (fritt översatt), (Källa: Aldrich & Ruef, 2006, s. 17).  

Urval 

Denna process utgörs av krafter som verkar genom att sålla och välja bland variationerna. De 

kriterier som variationer möter och bedöms utifrån i denna urvalsprocess dikteras av mark-

nadskrafter, konkurrenstryck, intern organisationsstruktur, anpassning till institutionella nor-

mer och andra krafter. Utifrån dessa kriterier väljs de variationer som bäst överensstämmer 

med kriterierna, gynnar dessa kriterier till exempel administrativ rationalitet och formalisera-

de kontrollsystem inom industrin kommer organisationer anpassa sig till detta och byråkratis-

ka organisationer kommer överleva på icke-byråkratiska organisationers bekostnad.  

 

 Urval inom organisationer 

Inom organisationer och arbetslag kan urvalsprocesser som till exempel befordran och andra 

belöningssystem, imitation etcetera vara selektiv på så sätt att det antingen ökar organisatio-

nens/arbetslagets duglighet (fitness), minskar den eller inte har någon påverkan. Olika skolor 

har olika ståndpunkter kring vilken utsträckning man kan kontrollera denna process. Scholars 

of strategic choice argumenterar för att managers oftast kan introducera gynnsamma selek-

tionssystem (positive selection) genom att först klargöra organisationens strategiska inriktning 

och sedan favorisera element kring organisationsdesign som är i linje med den uttalade strate-

gin med avseende på logik, omfattning, mål, konkurrensfördelar (Aldrich & Ruef, 2006, se 

Saloner et al, 2001). Andra argumenterar för att gynnsamma selektionssystem snarare till-

kommer som ett svar på befintliga problem (in a mode of ’firefighting’) än som en följd av 

strategiskt planerande (Aldrich & Ruef, 2006, se Mintzberg, 1974). Evolutionsansatsen beja-

kar båda dessa argument och utesluter inte att många selektionssystem är irrelevanta och svagt 

sammanhängande med hur väl organisationen/arbetsteamet klarar sig i sin omgivning. Tre 

typer av interna selektionssystem med en svag koppling till hur väl organisatio-

nen/arbetsteamet klarar sig i sin omgivning är (1) press till stabilitet och homogenitet (Aldrich 

& Ruef, 2006, se Campbell, 1969); (2) kvarlevandet av tidigare selektionssystem som nu inte 
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längre är relevanta i den nya miljön (Aldrich & Ruef, 2006, se Campbell, 1994); (3) viljan hos 

vissa organisationers ledare och grundare att acceptera dåliga resultat (Aldrich & Ruef, 2006, 

se Gimeno et al. 1997). 

 

(1) Inom organisationer och i arbetslag uppstår oftast en strävan efter intern stabilitet 

och samstämmighet där involverade individer belönas för att anpassa sig till nor-

men och normavvikande beteende elimineras. Attityder inom en grupp som dessa 

har förklarats utifrån ett antal social psykologiska perspektiv som till exempel so-

cialt jämförande, självkategoriserande och nätverkspåverkande teorier (Aldrich & 

Ruef, 2006, se Friedkin, 1999). På liknande vis influerar avdelningsinterna och 

organisationsinterna aktiviteter till en fortsatt homogenitet.  

(2) Procedurer som en gång valts som en följd av deras goda anpassning till sin kon-

text och omgivning kan idag vara irrelevanta eller rent av missanpassade. Då or-

ganisationer fortsätter i samma spår och medlemmarna blir skickligare och skick-

ligare på sina uppgifter ökar sannolikheten att man fortsätter på det inslagna spå-

ret. Medlemmarna fortsätter hellre göra vad de gör bäst än att leta efter nya mer 

effektiva sätt.  

(3) Humankapital kopplat till speciella organisationer, psykologiska starka band till 

organisationen och kostnader att byta till andra aktiviteter gör vissa grundare och 

managers mer förlåtande till dåliga resultat. En stark koppling till vad organisatio-

nen står för kan bli viktigare än vad organisationen presterar. 

Urval på organisations- och populationsnivå 

Organisationer som valt (i enlighet med selektionskriterier) missanpassad variation i teknolo-

gi, management-kunskap, normer etcetera kommer troligen attrahera mindre resurser från sin 

omgivning och löper således större risk för sjunkande resultat. Över tid är populationer mer 

benägna att influeras av de karaktärsdrag som kommer från de överlevande organisationerna 

snarare än från de upplösta. Denna process kan dock ta olika lång tid varierande på hur myck-

et organisationernas attribut skiljer sig och på individuella skillnader i hur känslig man är för 

selektionspress (se punkt 3 ovan).  

Fasthållande / Bibehållande 

Den tredje evolutionära processen, fasthållandeprocessen, utgörs av bevarandeaktiviteter 

(operation of a retention mechanism) som syftar till bibehållande av variation som genomgått 

gynnsamma selektionssystem. Fasthållande uppstår då variation bibehålls, mångfaldigas eller 
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på annat vis reproduceras, vilket leder till att de valda aktiviteterna upprepas i framtiden eller 

den valda strukturen återkommer i framtida generationer. Fasthållandeprocesser tillåter grup-

per och organisationer att ta till vara på värde från existerande rutiner som visat sig vara, eller 

framstått som, gynnsamma (Aldrich & Ruef, 2006, se Miner, 1994:85). När omgivningen 

förändras långsamt är bevarandet av redan valda variationer (fasthållandeprocessen) viktig för 

organisationens överlevnad medan urvalsprocessen är vital för organisationer i en omgivning 

med snabb förändring. Utan fasthållandeprocessens hämmande verkan på val av nya variatio-

ner skulle man inte hinna dra nyttan av en vald variation.  

 

 Fasthållande / Bibehållande inom organisationer 

I dokument och filer återfinns exempel på hur tidigare verksamhet sköts och utgör således ett 

underlag till hur man utformar verksamheten i framtiden. Här återfinns organisationssystem 

och hur man får organisationens medlemmar att fokusera på - med ledningens vision sam-

stämmiga - aktiviteter. En avgörande faktor till fasthållande inom organisationer är männi-

skans förmåga att skaffa sig vanemönster. Utan vanor skulle människan vara hjälplös i kom-

plexa och snabba situationer. Vanor möjliggör standardlösningar på problem vilket reducerar 

kognitiv belastning så att fokus kan riktas på sådant som är nytt och unikt i situationen istället. 

Specialisering och standardisering inom organisationer minskar organisationsmedlemmarnas 

möjligheter till variation utanför ramarna för vad som är tillåtet. Valda rutiner, strukturer och 

procedurer hjälper således organisationer bevara befintliga organisationsformer om organisa-

tionen fortsätter att uppfylla selektionskriterierna. 

  

Fasthållande / Bibehållande på organisations- och populationsnivå 

Fasthållande på populationsnivå innebär att teknik och ledningskompetens som alla organisa-

tioner använder för att exploatera resurser i sin omgivning bibehålls. Fasthållande kommer till 

exempel från nya organisationers lärande av gamla organisationer och dess bevarade variatio-

ner. Vad som uppfattas som gynnsam variation går alltså i arv från överlevande organisationer 

till nya. Segraren skriver historien så att säga. Fasthållandeprocessen stimuleras av människor 

träning, och dess förmåga att lära sig regler för hur man bör bete sig.  

 

Ansträngande / Kämpande 

Denna evolutionsprocess grundar sig i resursers knapphet inom organisationer, mellan organi-

sationer och mellan populationer. Valet av variation och vad som är en effektiv förändring är 

tätt kopplat till denna process. Kämpande uppstår inom organisationer då organisationsmed-
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lemmar drivs av både sin egen motivation och organisationens mål. Organisationer kan ses 

utifrån flera perspektiv. 

  

Det finns många typer av knappa resurser som organisationer tar i anspråk. Tid är en utav 

dessa, till vilket personers fritid hör. Organisationer önskar ofta fullt engagemang från sina 

medlemmar vilket inte är möjligt då dessa inte skulle lyckas åstadkomma något annat i sina 

liv. Organisationer vill ha mer av sina medlemmar men måste då konkurrera med medlem-

marnas familjer och vänner (Aldrich & Ruef, 2006, se Coser, 1974).  

 

Kämpandeprocessen blir tydlig i det faktum att de flesta nystartade organisationerna miss-

lyckas och försvinner inom loppet av några år. Dessutom är de flesta organisationerna av 

icke-växande karaktär och de flesta av de stora företagen är ett resultat av uppköp och sam-

manslagningar Då världens resurser är knappa kan bara vissa organisationer erhålla resurser, 

må det vara land, arbetskraft, kapital eller andra nödvändiga överlevnadsresurser. Kämpande 

förekommer också mellan populationer då en viss population går framåt i sin utveckling 

omsätter den mer knappa resurser på bekostnad av en annan population.  

3.4 Skillnader mellan stora och små företag 

Anta att man kan styra en innovationsprocess och att den i stora drag ser ut som i modellerna 

ovan så torde det ändå finnas skillnader mellan små och stora företag i deras för- och nackde-

lar i innovationsprocessen.  

Lindholm Dahlstrand menar att förändringar, vilket en innovation innebär, ofta är enklare att 

genomföra och implementera i mindre företag. Exempel på detta är corporate ventures vilka 

kan kombinera storföretagets resurser, kompetens och distributionskanaler med det lilla före-

tagets flexibilitet, organisation och frihet. Lindholm Dahlstrand illustrerar i följande tabell 

stora och små företags olika typer av för och nackdelar vid utvecklandet av innovationer: 
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Det stora företaget 

 

Det lilla företaget 

 

 

Fördelar Nackdelar Fördelar 

 

Nackdelar 

 

Ledning 

/management 
Professionell 

Riskobenägen; byråkra-

ti 

 

Liten byråkrati; entre-

prenöriell ledning; 

snabbt beslutsfattande; 

risktagande; organisk 

 

Ofta saknas formella 

ledarkunskaper 

Kommunikation 
Omfattande externa 

forskningsnätverk 

Komplicerad intern-

kommunikation; långa 

beslutsvägar 

 

Snabb & effektiv in-

ternkommunikation; 

informella nätverk 

 

Bristande tid och 

resurser för externa 

forskningsnätverk 

Marknad 
Omfattande distri-

bution; hög mark-

nadskraft 

Ny teknologi ses som 

hot snarare än möjlig-

het; risk missa nya 

nischer 

 

Snabb reaktion på 

marknadens signaler; 

möjlig dominans i ni-

scher 

 

Internationalisering 

är dyrt 

Organisation 

 

Divisionalisering 

med potentiella 

synergieffekter 

 

Komplex; divisionalise-

rad och multinationell 

mekanistisk 

Enkel och fokuserad, 

organisk 
- 

Allianser 

 

Management resur-

ser för att välja 

partners och hante-

ra samarbeten 

 

- 
Attraktiv partner om 

tekniskt ledande 

Begränsad manage-

ment erfarenhet; 

begränsad makt i 

samarbeten med 

stora företag 

 

Figur 7 Stora och små företags för- och nackdelar i innovationsprocessen (Lindholm Dahlstrand, 2004 s. 106-107) 
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4. RESULTAT  

4.1 Bakgrund och sammanhang 

De små företagen, Alfa och Beta är nischade företag som inte har särskilt stora resurser att 

tillgå i form av pengar. Båda företagen redovisar fortfarande negativt resultat. Fokuset för 

dem bägge ligger i att utveckla det befintliga företaget och nå break even (där intäkter över-

stiger kostnader), detta görs mycket genom bearbetning och exploaterande främst av grundin-

novationerna som företagen bygger på. De resurser företaget har går därför uteslutande till 

utveckling av grundidén och till den, närliggande innovationer. Bägge informanter uppger sig 

ha svårt att särskilja mellan produktutveckling och innovation. Bägge företagen innoverar 

dock då de tillför nya produkter och utvecklar nya användningsområden för sina respektive 

grundprodukter. De båda grundarna bakom respektive företag beskriver sig själva som entre-

prenörer och problemlösare och är bägge öppna för nya idéer. I dessa små företag blir kärn-

gruppen väldigt drivande för de nya idéer som uppkommer, framförallt i Beta där grundaren 

är mest tongivande. De stora företagen, Raysearch och 3M har relativt stora resurser att tillgå 

nya innovationer, både i form av, tid, pengar och mankraft. Även om Raysearch uppger att de 

tidigare spenderade väsentligt mycket mer på innovation och produktutveckling än vad de gör 

idag då de spenderar ungefär 25 procent av de ackumulerade mantimmarna till produktut-

veckling och innovation medan motsvarande siffra var över 50 procent för några år sedan.  År 

2008 omsatte Raysearch över 60 miljoner kronor varav strax under 50 miljoner kronor gick 

till forskning och utveckling (Raysearch Laboratories AB årsredovisning 2008). 3M Svenska 

AB omsatte år 2008 1,2 miljarder kronor (3M Svenska AB Årsredovisning 2008) och har som 

vision att vara innovativa. Många av de innovationer som uppkommer är relaterade till företa-

gens kärnkompetensområden. I samtliga fall uppges ledningen vara uppmuntrande och stöd-

jande till innovationer.  

...if someone wants to try something managers know that it is sort of expected that 

they can do that and the employees know that they sort of have a right to be able to 

do that. And that just creates the atmosphere where people do feel that they can 

change the status quo if they want to. (3M) 

Men i de små företagen uttrycks en lägre tolerans för idéer, möjligheter och innovationer som 

inte är direkt kopplade till kärnverksamheten. 
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Det är utvecklingsförbud. Nästan alltså. Vi måste ta hand om det vi har nu och inte 

komma med helt nya grejer. Vi är alldeles för unga för det. Vi kan inte springa på 

allt som verkar kul utan göra en grej bra.(...) Fast en ny grej kan ju vara till exempel 

att göra en kryptering fast på en ny typ plattform som en liten mobil applikation som 

man kan ha i sin mobil och kanske skicka ett krypterat sms, det vore kanske ballt. Så 

ni förnyar er egentligen någonstans i gränslandet mellan fortsatt innovation och ren 

produktutveckling? Ja precis. Det är så det är. (Alfa) 

Gällande rollerna i organisationerna så finns det ingen som har direkt detaljerade arbetsbe-

skrivningar. På 3M varierar det mellan olika arbeten. De anställda på de respektive företagen 

(läs samarbetspartners i Betas fall) arbetar istället inom olika områden som är ganska fritt 

definierade. Följande citat från 3Ms representant speglar inställningen väl till hur de respekti-

ve organisationerna ser på saken: 

People work much better if they’re playing to their strengths. If people are given 

some autonomy, they will generally lean toward the things they do best. If people 

are being given constant instructions, they will not be as productive or engaged as 

they would if they are given the freedom to focus on what they are better at doing. 

(3M) 

När någon har gjort ett misstag i Alfa eller Beta försöker de bara att blicka vidare. Organisa-

tionerna uppges vara så små att alla vet vad alla håller på med varför ingen stor sak behöver 

göras av ett misstag. Det bästa är att bara blicka framåt. Ingen känner sig rädd för att inte få 

vara med om ett misstag sker. 

Ja, man vet när man har gjort ett. Men jag till exempel, jag går ut å erkänner direkt, 

jag säger helvete. Bara för att vi ska inte hänga upp oss på ett misstag och som inno-

vatör så gör du ju många misstag innan du kommer fram till en bra produkt å så där. 

Å det är bara att ladda om. (Beta) 

I Raysearch och 3M är det helt ok att göra misstag. Båda beskriver sig ha en kultur där det är 

ok att göra misstag. De uppger att om man ska vara innovativ så måste människor också få 

misslyckas. De tror inte att det är någon i de respektive organisationerna som känner sig rädda 

för att bli avskedade för att de gör misstag. Betoningen ligger på konstruktiv kritik gällande 

arbetet som utförs, inte personerna bakom arbetet.  

Man känner inte ”shit jag får sparken”? Nej, nej, nej, nej gud nej. Nej så är det inte. 

Nej så till vida är det ingen som känner sig orolig. Det tror jag är viktigt för att våga 

vara innovativ. Vi har verkligen en kultur där man kan få misslyckas. (Raysearch) 

I de små företagen när någon har gjort något bra så uppmärksammas det knappt. Verksamhe-

ten fortsätter sin gång som vanligt. Möjligtvis att de kanske äter en godare lunch eller går ut 

och tar en öl. Belöningen för att vara duktig är att företaget överlever. I Raysearch kompense-
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ras de anställda finansiellt när de hittar nya personer som kan anställas av företaget, de får en 

så kallad "finders fee" på 20 000 kr. Vidare anges det vara uppmärksamheten för en prestation 

som är kanske det viktigaste. Det är viktigt för de anställda att framstå som "smarta" då det är 

en fråga om status och det ses som en belöning i sig (inte sällan viktigare än löneökning då 

alla anställda har relativt bra lön) att alla får veta att man gjort något bra. Detta går dock mest 

som prat i korridoren där utvecklingschefen låter andra veta att person X kom på den här idén. 

Inga typer av formella utmärkelser görs. På 3M har de kvartalsvis "spotlights" som är till för 

att belysa människor som har gjort något ovanligt bra, kommit på en bra idé.  

We have a quarterly meeting, so once every 3 months the whole company gets to-

gether. And during that we will have, we call them spot recognitions, for people who 

have done particularly good work, that is outside the normal thing, that have come 

up with new ideas. So people know that if they do that they will get recognized. And 

this. It could be something quite small where it is more just about the actual being 

recognized in front of the company. If it is to do with product innovation or working 

with a customer, to come up with something new, then we have something which is 

called an over-award which is where you get a lot of money as well. (3M) 

Denna uppmärksamhet är ett sätt att få kompetenser att vilja stanna kvar inom företaget. Fler 

sätt att uppnå denna effekt uttrycks i synnerhet i Raysearch-fallet, där ansvar för att anordna 

ett evenemang och bjuda alla i företaget är schemalagt. Evenemanget kan variera från fritids-

aktiviteter som Laser Dome (ett spel där man med sensorförsedda västar och ett laservapen 

förflyttar sig på en arena där målet är att träffa "fienderna" på någon av de fem träffpunkterna 

som finns på västarna, man får genom träffarna poäng och den som samlat mest poäng utses 

som vinnare, kan spelas alla mot alla eller i lag) och Go Cart till att bara beställa pizza och 

prata, men syftet är tydligt: att bidra till en tät sammanhållning och bidra till en positiv ar-

betsmiljö där folk och därmed kompetensen stannar kvar i företaget. Detta har de i Raysearch 

varit väldigt effektiva på då inte en enda oönskad uppsägning förekommit. Även i 3M-fallet 

uttrycks att företaget varit relativt bra på att behålla kompetenser inom företaget med många 

personer som varit anställda länge som bevis. I de två övriga fallen har inga avhopp i form av 

att anställda slutar skett, men antalet anställda är å andra sidan väldigt få i båda fallen. Grun-

daren av Beta anser att det viktiga hos en entreprenör är glöden att vilja arbeta med innovatio-

nen och föra den framåt. Han har tagit mycket hjälp av Almi i de fall då han behövt särskild 

kompetens. Beta utrycker även en förmåga att få hjälp genom andra samarbeten och allianser. 

Det är strategiska allianser, det är det, för att. Det är alltid min spontana reaktion. 

Vilka kan jag samarbeta med? Jag är inte rädd för att gå å fråga folk saker å ting. Å 

jag bygger ju upp samarbeten hela tiden, jag är ju värre än Robinson liksom. Det är 

hela tiden pakter å … jo men det är ju så. Jag jobbar med internservice och när jag 
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då hade vart med i Draknästet kom fyra chefer fram å frågade: Vad kan vi göra för 

dig? Å skickade mig vidare till folk inom branschen som jag aldrig kanske skulle ha 

fått träffa annars. Å då blir det ju en form av, de här cheferna på min arbetsplats de 

har ju 10 ggr bättre service än vad alla andra har, det är ju en form av pakt, en alli-

ans, att jag förser ju dem med vad de än vill ha. Med tanke på vad de har gjort för 

mig.  (Beta) 

Samtliga organisationer präglas av en rak och tydlig kommunikation när det gäller feedback 

och utvärdering. Det är inga besked som lindas in utan man går rakt på sak utan onödiga ut-

läggningar. Samtliga informanter betonar dock att det är idéer och arbeten som får kritik, inte 

personerna bakom det. Organisationerna tycks också vara väldigt platta i den mening att "dör-

rarna står öppna" och anställda kan gå in till chefen och säga vad de tycker och tänker.  

Men man har hållit på så pass länge, man orkar liksom inte, man har haft alla de här 

småtjafsen så till slut så bara skiter man i det. Man vet liksom vad man måste göra 

och säga för att få det att gå framåt och sen blir man väl mer professionell i det att 

man inte är emotionell. För det fungerar inte att vara emotionell på jobbet. Det är 

bara jobbigt om folk ska gå runt och (aahh) alltså reagera. Det är bättre att bara säga 

lugnt och sakligt vad som är problemet, alltså är du missnöjd med emissionskursen? 

Ja men säg det då. Men du behöver liksom inte hålla på och reagera. (Alfa) 

Alfa har en vision om att vara ledande inom sin nisch med avseende på teknik och marknad, 

eftersom detta är en förutsättning för företagets överlevnad enligt informanten. Betas vision är 

att vara ledande inom området nya produkter för trafiksäkerhet. De vill bli det självklara valet 

dit man går för att se vad som är nytt inom trafiksäkerhet. Raysearchs vision är att ”förbättra 

människors hälsa och liv genom att korta tiden för nya vetenskapliga landvinningar inom 

strålterapi att komma till klinisk användning." (Raysearch - Vision, 2010) 3Ms vision är att 

"vara ett lyhört och innovativt företag som genom ständig förbättring och samverkan förtjänar 

våra kunders förtroende." (3M - Vision, 2010). Detta resulterar i samtliga fall i en omvärlds-

bevakning som syftar till att möjliggöra visionen. Företagen håller helt enkelt utkik efter nya 

möjligheter och idéer som ligger i linje med sin vision. 3M har även en riktlinje om att 15 

procent av de anställdas tid får gå till egna projekt (läs innoverande). 

4.2 Idéer och möjligheter uppstår 

I samtliga företag finns det en vilja att utforska nya saker och personerna i företagen svarar 

alla jakande när vi frågar dem om egenskaper så som risktagande, ha en önskan om självbe-

stämmanderätt, ha behov av att prestera, vilja kunna ha kontroll samt att de har målfokus. I 

Raysearch tillskrivs dock endast ledningen egenskapen risktagande, inte personalen som in-

formanten menar är ganska självkritiska och inte särskilt riskvilliga. 
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Nej men jag är väldigt riskbenägen och VD:n är ju det men de andra är inte det. Ja 

det blir ju både och då. I ledningen är det riskbenäget och i det andra, de är inte alls 

riskbenägna skulle jag vilja säga. De är ganska självkritiska och noggran-

na.(Raysearch) 

Samtliga fall präglas av stor kunskap inom sina respektive områden och den hjälper dem ock-

så att kunna se nya möjligheter inom områdena. Framförallt Raysearch rekryterar aktivt per-

soner som har den kunskap företaget under det gångna året upptäckt att de behöver stärka sig 

inom. Företaget har valt att dela upp sina kompetensområden i fyra kategorier (algoritm, fy-

sik, bildbehandling och applikationer i moderna Windows-miljöer). Vilka områden de rekry-

terar mest inom varierar från år till år. Efter att ett område styrkts har de kunnat observera att 

nya möjligheter och idéer skapas och upptäcks i en utsträckning de inte hade räknat med, det-

ta har lett till att företaget har blivit branschledande inom samtliga områden och inte bara sitt 

ursprungliga kompetensområde, optimering.  

(...) alla de här fyra kompetensgrupperna är självdrivande nu. Nu sitter inte, det kan 

inte vara så längre heller tror jag, att det sitter på några få händer uppe i lednings-

gruppen längre, som det var förr. Utan mycket av förslagen på vad vi ska göra här-

näst för att våra produkter ska vara världsbäst inom de olika kommer från den per-

sonalen hela tiden. (Raysearch) 

Grundarna bakom Alfa och Beta söker inte bara möjligheter att innovera inom företaget de 

söker även idéer utanför företaget att exploatera. De bägge ser sig själva som entreprenörer 

och söker, som vi tidigare nämnt, ständigt nya idéer. De bägge menar att de lärt sig mycket av 

innovationsprocesserna som företagen bygger på och nu har ett nätverk och en kunskap om 

hur innovationsprocesser går till som de kan utnyttja i sina framtida innovationsprocesser. De 

har också skaffat sig en, enligt dem, "bättre" uppfattningsförmåga över vilka idéer som är 

"bra" respektive "dåliga". I Raysearch var det VD:n, som också är en av grundarna, som kom 

på idén företaget bygger på. Denna idé grundar sig i djupa tekniska kunskaper (inom optime-

ring). VD:n är också den person i företaget som kallas "entreprenör" och det är även han som 

har det sista ordet vad gäller vilka möjligheter som ska exploateras. 3M kollar en del på andra 

3M-avdelningar för att se om de kan göra samma sak i Sverige. Från dessa andra 3M-filialer 

tar de också innovationer som de sedan marknadsför i Sverige. Innovativitet tillskaffas också 

genom att 3M köper upp innovativa bolag som har idéer som passar in i företaget. På detta vis 

tillskanskar sig företaget både specifika innovationer och innovationsförmågor som tillsam-

mans med den befintliga FoU-avdelningen utgör en ökad ackumulerad kunskapsförmåga att 

innovera utifrån. 
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And one way to grow is to do your own innovation and another is to pick up other 

peoples. Which of course we are just as happy to do. (3M) 

We occassionaly, sort of look to other 3M subsidiaries and to see what are they 

doing and what are they successful in? The different subsudiuaries are doing relly 

well here and one is doing really well here, and so you can look at that and say, 

why? (3M) 

I Alfa och Beta söker grundarna aktivt efter nya möjligheter genom till exempel relevanta 

sidor på internet, tidningsartiklar eller för dem andra relevanta forum. Exempelvis genom att 

tala med människor med stor kunskap om kärnkompetensområdena i sitt nätverk. Detta nät-

verk i kombination med Alfa-informantens etablerade rykte som entreprenör har lett till att 

informanten får ta del av andras idéer i förhoppning om dennes engagerande. Likaså använder 

informanten nätverket för sina sidoprojekt inte minst för att utvärdera huruvida de är värda att 

fortsätta vidareutveckla. Grundaren för Beta uppger att han hela tiden aktivt söker problem att 

skapa lösningar till.  

Ja, asså jag sitter ju liksom inte å tänker så här: idag ska jag tänka styre på cykeln 

utan jag tänker hela tiden i banor kring hela ekipaget. Jag försöker hitta det… Egent-

ligen var det det att du kan ju bara gå ut å liksom surfa på nätet å skriva ordet cykel 

och plocka upp på google, bilder å sen ser du saker å ting vad andra har gjort å…. 

Titta på vad det finns. Och grejen är ju den att jag har ju, jag kör ju mycket med Ali-

baba.com, som ni känner till, å det förvånar mig att det inte är fler i Sverige som lik-

som känner till det å sysslar med det. För att där är, därifrån får jag ju nya idéer på 

vad andra har gjort. Å kan ta hit de produkterna… (Beta) 

I Raysearch och 3M arbetar de mycket med samarbeten med sina kunder, som genom proces-

sens gång blir innovationspartners, och det är i dessa relationer idéer till nya innovationer 

uppstår. Raysearch försöker även hitta idéer genom att läsa forskningsartiklar, gå på mässor 

och dylikt där de allra senaste forskningsrönen inom deras område presenteras. I kontrakten 

Raysearch har med sina partners finns det inskrivet att de minst en gång om året ska träffas 

och diskutera framtida möjligheter med samarbetet, däribland innovationer. Raysearch uppger 

också ibland att de "talar om" för sina samarbetspartners vad de behöver, det vill säga de lig-

ger så långt fram i utvecklingen att de ibland vet bättre än sina partners vad de behöver.  

Men många gånger när man har avtal och så, så är det vi som kommit på att partnern 

borde nog vilja ha det här i sin portfölj. Och sen så jobbar vi på det och sen så blir de 

exalterade. Men många gånger har vi faktiskt planterat idéerna hos dem. ”Många 

gånger”, men kanske hälften av gångerna är det ju vår idé, faktiskt. ”De borde ha 

nytta av det”. Ja och så hälften av gångerna så har de ett behov som vi kanske inte 

alls hade sett. (Raysearch) 
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3M går, förutom att innovera i samarbete med sina partners, även ut till sina kunder och part-

ners och gör fältstudier där de försöker se vilka problem kunderna har och om de kan lösa 

dem på något sätt. De pratar också med kunderna kring deras vardag för att få idéer. I företa-

gen utbyter personerna inom organisationerna idéer med varandra. Denna utväxling och dis-

kussion av idéer ger inte sällan upphov till nya idéer. 

What we will do is we will go and do something through the voice of the customer 

study. And it is basically. If we have a particular product range, say, in Sweden we 

are in welding helmets, and we will go out to the customers and sit down and talk to 

them. Not so much about the product because if you are focusing on the product you 

are really limiting your viewpoint. But we try to look at the way they work, what 

they are doing, ask them: what are your problems? Not what are your problems with 

this particular welding helmet, but in the whole thing. And then you have got a bit 

of, then you can become more than a product creator, a solution provider. Every-

thing is a solution to a problem. A welding helmet is a solution to the problem that 

you can't look directly at the welding light. It is not the only solution. If we get stuck 

and we make welding helmets. Then we are stuck there. And before we know it 

somebody else may come up with a welding machine that doesn’t make any light 

and then we are... So we need to think about what problems are we solving for 

people? (3M) 

Alfa AB menar att de i hög grad är omvärldsstyrda. Det kommer en ny plattform eller ett nytt 

användningsområde och då gäller det för dem att anpassa sig. Detta beskrivs dock inte komma 

som plötsliga händelser utan upptäcks mer genom bevakning och proaktivt arbete.  

Alltså det kommer fram en ny plattform, en ny typ av teknik, en ny typ av mark-

nadskanal som man vill utforska och då handlar det alltid om att mixtra till vår pro-

dukt så man kan nyttja det där nya. Så det är nästan egentligen alltid en reaktion på 

något nytt som har hänt i övrigt. (Alfa) 

På samma sätt beskriver 3M det. De försöker hela tiden att ligga i framkant för att inte bli 

överraskade och de arbetar proaktivt för att vara med och utveckla potentiella innovationer, 

exempelvis samarbetar de med de svenska vägmyndigheterna. Raysearch försöker arbeta på 

samma sätt men uppger att branschen är svår då maskintillverkare har hög sekretess på sina 

produkter och inte avslöjar dem förrän de är helt färdiga varför det blir ett race när produkter-

na släpps. Vanligtvis är dock Raysearch proaktiva och skapar innovationer i samarbete med 

sina partners.  

Det vi gör åt de stora tillverkarna det är ju att förbättra deras maskiner också. Vi går 

ju in liksom tillsammans så där. Vi går inte head-to head med dem utan vi gör åt 

både sorterna, de är head-to-head men vi är liksom den här arm-dealer som vi kallas 

för ganska ofta i den här branschen. Vi har det här kriget där ute om att bekämpa 

cancer mellan några stora företag och vi bara hittar på nya och bättre vapen. Det är 

ingen som ger sig på oss för vi krigar inte. (Raysearch) 
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Detta gäller också för 3M. Beta är till synes inte alls påverkade av omvärlden i form av plöts-

liga händelser i sina innovationsprocesser.  

4.3 Idéer och möjligheter väljs 

Samtliga företag har olika sorter av gate-system som deras innovationer måste gå igenom. I de 

små företagen är det mindre formellt och mer outtalat medan det i de stora företagen är for-

mella system. I Alfa testas nya idéer genom att grundaren pratar "runt" med människor inom 

branschen och sin egen organisation. Tycker dessa att det är en bra idé och de tror på den så 

har idén fått ett sorts godkännande/erkännande och det är ok att köra vidare på den. Grunda-

ren för Beta beskriver själv innovationsprocesser utifrån tre steg. Steg 1 innebär att få idén, i 

steg 2 söker han information, bearbetar idén och "frågar runt" kring den, utan att avslöja kär-

nan av den. I detta steg gör han även en eventuell prototyp. Det är i steg 3 han tar ett beslut 

om att satsa fullt ut på projektet eller lägga ner det. Beslutet fattas på informationen som upp-

kommit i de tidigare stegen.  

På Raysearch måste de ha en, som de kallar det, produktprocess. Det är obligatoriskt för alla 

medicintekniska bolag. Denna process består av sju beslutspunkter där den första och andra 

punkten är koncept och idé respektive produkt. Dessa steg använder Raysearch inte. Steg tre, 

som Raysearch lägger mycket fokus på, handlar om att en utsedd projektledare får göra en 

projektplan och skaffa folk för hela projektets livstid.  

Hela det här projektet gör den här produkten och det kommer att kosta så här mycket 

att bygga för Raysearch. Antingen i mantimmar eller i pengar. Och sen så går den 

igenom alla features som ingår i produkten och vilka risker den har och hur den ska 

placeras på marknaden. Och det där har de ju hjälp med av folk runtomkring, men 

ändå, den dras som en powerpoint, på det mötet och så sitter ledningen och koordi-

nator och vår kvalitetschef och bedömer, ja, nej vänta. Vi har ju aldrig sagt nåt annat 

än ja. Någon gång har vi sagt vänta. Eller det här får du göra projektet bättre på den 

här punkten så ses vi om ett par veckor och så kör man det. Men allra oftast så är det 

så här att ja, det är jättebra möten, alla tycker de är väldigt värdefulla. Det är jag som 

har uppfunnit det när jag införde det på den här, å det har växt till att, vi trycker på 

vissa saker, och inte annat som den här gate 3:an den verkligen trycks det på och 

läggs mycket möda på. För den är också kick-offen internt i organisation. Nu är vi 

igenom gate 3 här har du dina 12 pers, kör, börja rapportera och sen är de inne i pro-

cessen. Före gate 3 då finns man egentligen inte. Då finns man bara som en idé och 

en förstudie. (Raysearch) 

Även inom 3M arbetar de efter ett "gate-system" vilket har fem punkter. Den första gaten är 

precis som den första i Raysearchs system, en idé, ett koncept. Inget formellt krävs här och 

den punkten används inte heller. Sedan gör de en genomförbarhetsplan och inte heller här 
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finns det något krav på mycket information. Längs med processen har de checkpoints där pro-

jektledaren måste rapportera tillbaka till "gatekeepern" som vanligtvis är den person som fi-

nansierar projektet. Gatekeepern är också den som tar beslut om ett projekt ska fortsätta eller 

läggas ner. Gate tre är den gate där beslut tas om företaget verkligen ska satsa på projektet 

eller lägga ner det, motsvarande gate tre i Raysearchs process. Innan har de då tittat på lön-

samhet, kostnader, risker och användningsområden, precis som Raysearch. 3M har också pro-

cesser som är till för att utvärdera de processer de använder för att exempelvis välja idéer, de 

är alltså under ständig utveckling. 

I de bägge små företagen, Alfa och Beta ligger fokuset endast på kärnkompetensområdena 

och idéer som hamnar utanför dessa områden sållas bort. De uppger sig inte ha resurser till att 

titta utanför.  

Det är ju ett ganska smalt nyckelhål som vi måste passera för att passa in i vår pro-

dukt och det vi sysslar med. Det måste nästan vara produktutveckling. Det är den typ 

av innovation som vi ens pratar om. Sen kan man snacka om andra roliga grejer men 

det pratar inte jag med dem om, med mina kollegor i det här projektet utan då har 

jag andra kompisar och kontakter och så där som man kan snacka med om andra 

projekt med. (Alfa) 

Raysearch är marknadsledande inom sin nisch och har i princip "tömt" den varför företaget nu 

tittar på att diversifiera sig på olika sätt. De är öppna både för nya områden och nya markna-

der. Dock förekommer strategisk sållning bland idéer även här, till exempel genom att de idag 

bara väljer att utveckla stora företags idéer. Däremot tillåts idéer utredas och utforskas utanför 

befintliga ramar i något företaget kallar metodutredning.  

Sen utreder vi det med någonting som heter metodutredning, då sitter det en ensam 

utredare i forskningsavdelningen. Den personen är inte bunden av de regler som 

gäller i produktutvecklingen som jag leder, utan de bryts ut och sitter  med ”blue sky 

development” bara ”jaha ok, jag får prova vad jag vill, jag behöver inte bry mig om 

hur koden ser ut eller ingen knackar på min dörr jag bara sitter där i en månad och 

utreder”. (Raysearch) 

När Raysearch måste välja bland projekt så får de "plocka" personal från olika projekt för att 

tillsätta ett nytt eller lägga ett projekt åt sidan för att få personal till det nya projektet. 3M tittar 

på områden inom vilka företaget har kompetens. Då de arbetar inom sex olika områden är 

detta perspektiv ganska brett, ett kriterium är dock att det ska "passa in" i företagets verksam-

het. 
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I valet av vilka idéer som ska väljas att exploateras styr kostnader mycket, framförallt i Beta 

och 3M. Många gånger kan idéerna vara väldigt bra men de avstyrs på grund av att kostnaden 

för att exploatera dem är för hög. 3M menar sig vara försiktiga när det gäller höga kostnader. 

För Beta gäller även detta idéer som medför en allt för stor risk. Detta beslut tar grundaren 

som står för alla ekonomiska risker i och med att företaget drivs som en enskild firma. 

Är det någon som föreslår att vi kan ta ett lån på ett par hundra tusen. Eftersom jag 

drabbas ju personligen av det eftersom det är en enskild firma. Så har jag, då har jag 

ju det där i mig att jag gör inte det. Nej, men det kanske vore jävligt bra att ta ett lån 

på 2-3-400 000 kr. Få en stor sändning å sen skicka vidare. Alltså för att komma 

igång. Det kan ju vara så att min riskmedvetenhet hämmar också. Utvecklingen. Å 

andra sidan, för företaget ja. Men det är ju för att min privata ekonomi hänger ihop 

med det. Det är ju en sak när det blir ett AB en dag. Då kommer det ju bli lite mer 

satsningar. (Beta) 

Alfa och Raysearch har inte uttryckligen sagt samma sak, men i åtminstone Raysearchs fall 

genomgår idéerna omfattande prövningar genom att de tvingas igenom "gate-systemet" där de 

ständigt utvärderas. Alfa har inte heller den styrkan till att genomföra kostsamma projekt. När 

det "krisar" och prioriteringar måste göras mellan projekt så är det i 3M och Raysearch i slut-

ändan den möjliga ekonomiska vinsten som bestämmer. Det vill säga det projekt de tror att de 

kan tjäna mest pengar på och som svarar till aktieägarnas intressen. I de små företagen väljs 

idéer motsvarande för Beta hur mycket de har råd att förlora och för Alfa hur mycket de kan 

vinna. Kostnaderna styr ändock mycket för Alfa trots att de tittar på hägrande vinster. 

"Kill your darlings" är en fras som både Raysearch och 3M flitigt nyttjar. Det handlar om att 

ett projekt kanske tar längre tid än de trodde, att marknaden ser annorlunda ut än de först kal-

kylerade eller helt enkelt att projektet spås kosta för mycket. De säger bägge att det är en svår 

men nödvändig sak att göra.  

Det är jättefarligt att sitta och värdera saker bara av nostalgiska skäl eller bara för att 

man har tryckt in alla de där manåren. (...) man ska ju inte slänga saker bara för att 

slänga, men man ska inte behålla saker bara för att man tycker att man har gjort en 

baby här. Måste våga kill your darlings. (Raysearch) 

Gemensamt för fallen är att man värnar om personer med idéer. Då man i de olika fallen sållar 

bland företagets idéer är det ingen av dem som tvärt säger nej till en idé som uppkommer, 

detta för att inte ”såra” någon, det vill säga de värnar om idégenererandet men kan kritisera 

prototyper och liknande utfall som kommer  ifrån idéerna. Tillvägagångssättet för att framföra 

kritik på en idé tycks vara att "prata runt" idén och ställa många frågor tills idébäraren själv 

kommer på att idén kanske inte var så bra. Problemet med att behöva säga nej till idéer verkar 
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dock inte vara särskilt stort då det i samtliga företag mestadels verkar uppkomma för företaget 

relevanta idéer. Detta på grund av organisationernas höga kunskap inom sina respektive om-

råden. Framför allt i de större företagen förutsätts dessutom idéerna hålla en viss kvalitet in-

nan de presenteras "uppåt" i organisationen. Kompetensnivån uppges i samtliga fall (med av-

seende på både specifik och generell kompetens), vara avgörande för idéers och möjligheters 

identifierande och utveckling.  

Det viktigaste du inte får göra med en uppfinnare det är att säga Nej. När nån kom-

mer med nån knäpp idé så får du inte såga den. (…) Men det viktigaste är ändå att, 

jag märker ju att de jag jobbar med säger aldrig nej tvärt. För man vet att människor 

har så mycket potential. (Beta) 

Inte i något fall finns krav på affärsplaner. I Raysearch och 3M uppges dock att om det är en 

idé som behöver motiveras lite extra, (kan vara en idé i utkanten av företagens områden eller 

en idé som medför genomgripande förändringar på vissa plan) så krävs det mer dokumenta-

tion. Detta tar sig dock mer i form av power-point-presentationer och egna anteckningar än 

rena affärsplaner. Detta mestadels för att idébäraren ska kunna argumentera för varför idén är 

bra. Även Alfa har viss dokumentation i urvalsprocessen av idéer: 

Då går vi till väga på så vis att personen vars roll omfattar det här får skriva ihop ett 

dokument på två sidor som innehåller övergripande förklaringar, vad det är för nå-

gonting, varför det är bra, vad som troligtvis kommer behöva göras. Så att det finns 

någon form av underlag och då är så att säga bollen igång. Och sen får man se. Då 

hamnar det här i den vanliga verkstaden, ska det hör göras ?I så fall när? Hur är för-

hållandet till andra grejer? Finns det budget för det här? Om det inte finns budget 

ska vi försöka hitta det då? Eller kommer det komma lite senare. Ja... och så är det 

igång. Och det är så vi jobbar med nya grejer. (Alfa) 

Om det blir en diskussion om en idé ska exploateras eller inte ligger det slutgiltiga valet av 

vilka idéer och möjligheter som väljs för att exploateras i Raysearch och Beta hos VD:n tillika 

grundarna av företagen. Detta är dock inte vanligt då företagen inom grupper brukar diskute-

ra, brainstorma och komma fram till en lösning. I Alfa förs en diskussion mellan grundarna 

med en liten övervikt åt marknadsansvarigs utlåtande och i 3M är det inte riktigt tydligt vem 

som har sista ordet utan det bedöms från projekt till projekt och det är mycket upp till "gate-

keepers" att besluta om idéerna ska exploateras eller inte.  

Beta pratar om sina framtida produkter utifrån önskvärda kriterier. Dessa är att produkterna 

ska vara enkla (inga tekniskt svåra produkter), billiga och helst gå ner i brevlådan hos männi-

skor (då är de billiga att distribuera). De övriga bolagen uttrycker inte samma typ av kriterier 

för sina innovationer. Då Raysearch har tömt sin nisch genomgår de en fokusförändring där 
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de nu nu letar efter nya sammanhang att implementera sin kompetens och har till exempel 

tittat på möjligheten att använda sin kompetens inom optimering av stråldoser i andra mede-

cintekniska sammanhang. 

4.4 Idéer och möjligheter exploateras 

Exploateringen av möjligheterna börjar redan i och med att idéerna och möjligheterna uppstår 

och sedan väljs. Dessa steg är en del av processen.  

Ett sätt att exploatera innovationer är gate-systemen som fallen använder, både formella och 

informella. Vi berörde i 4.3 "Idéer och möjligheter väljs" gate-systemen fram till framförallt 

gate tre där projekten officiellt startades inom de stora organisationerna. Raysearchs gate fyra 

är hur den tekniska programvaran byggs och där de testar alla funktioner när produkten är 

klar, försöker lösa problem och "snygga till" produkten. I gate fem går Raysearch in i formella 

tester av produkten som dokumenteras i långa rapporter. Produkten kan vara den samma som i 

gate fyra, skillnaden mellan gate fyra och fem är att testerna i gate fem är mer formella och de 

validerar att de gjort rätt saker, att allting fungerar som det ska. Myndigheter som ska granska 

produkten gör det i detta steg och Raysearch åker även ut till kliniker för att förtesta produk-

ten. När detta steg är klart och allt fungerar som det ska och det är godkänt så kommer Rayse-

arch till gate sex. Då är allting klart och det är dags att släppa produkten. Om produkten är en 

partnerprodukt så lämnas all dokumentation och programmet över till partnern. Projektledaren 

avslutar projektet och är fri att göra något annat. Om det är ett internt projekt (en egen pro-

dukt) så finns det en sjunde gate. Även i detta steg görs marknadsreleasen. Skillnaden är att 

Raysearch då måste ha alla regulatoriska godkännande klara så som till exempel översättning-

ar av instruktionerna till varje land produkten ska släppas i. Steg 6 och 7 är de samma med 

skillnaden att Raysearch lämnar över allt ansvar till partnern när de gör en partnerprodukt.  

3M arbetar enligt egen utsago efter väldigt många och strikta system. Det finns en process för 

i princip "allt" och de är ofta väldigt rigida. De har till och med en process för att ständigt ut-

värdera processerna och metoderna de använder, kallad "six sigma". Informanten för 3M tror 

absolut att dessa många och strikta processer är nyckeln till att 3M är så framgångsrika. Dessa 

processer och system är enligt honom ett sätt att kontrollera innovationsprocessen. Det går 

inte att kontrollera dem till 100 procent, men de är försök till att bryta ned fenomenet och få 

hanterbara delar. I de små företagen tar dessa kontrollförsök sig uttryck genom försök att an-

passa teamet och kunskapen inom företaget. Grundaren för Beta beskriver hur han ser på kon-

troll genom att jämföra innovationer med lotterier: 
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Det där är så här. Det är svåra frågor för jag håller på med uppfinningar för att det är 

större chans att lyckas med det än att vinna på lotto. Jag anser fortfarande att hålla på 

med en uppfinning det är en, det är som att köpa en trisslott. Men den här trisslotten 

kan du påverka. Du vet att du kanske har 1 eller 2 TV-apparater å sen kanske du får 

en 3:e. Det är ungefär så. Jag vill kunna påverka det jag sysslar med liksom. (Beta) 

Raysearch har en liknande inställning till teamet.  

Det har blivit ett skift under de senaste 18 månaderna i att nu är mitt jobb, och X 

som är projektkoordinator, nu är det väldigt mycket laguttagning. Förut kunde man 

liksom ge folk lite saker för att ”det här kommer du tycka är kul också” men nu hin-

ner vi inte det längre. Utan nu (...) får vi mera spela en match så bra vi kan. Och då 

får vi strunta i om de har fått testa i sex månader ”du får testa det i tre månader till 

för det är det du är bäst på” för att de här som är bäst på det måste göra det här. Så 

vi får köra lite hårdare nu enligt en utav fotbollstermerna, är lika med att det som är 

bäst för firman eller för projektet det är det vi kör på. Tidigare kunde vi nog ja vad 

heter det, kosta på oss, förkovra folk lite grann vi hann ändå i tid för våra partners 

var så långsamma. (Raysearch) 

Vidare ses exploaterandet av möjligheter och innovationsarbete som en ständig lärandepro-

cess. Alfa och Beta syftar ofta tillbaka på den respektive grundinnovationsprocess de bägge 

genomgått och hur mycket de lärt sig utav den. De har nu ett nätverk och "ett öga" för vilka 

idéer som är värda att satsa, respektive inte satsa på. 3M berättar också om att innovationer är 

en ständig lärandeprocess och att man upptäcker nya saker för varje ny innovationsresa. Detta 

gäller särskilt då de innoverar inom ett nytt område, som varken har en befintlig marknad eller 

befintliga kunder, och områden som de inte har tidigare kunskap inom. Detta gäller 

framförallt marknaden: 

And it’s always the market that is more difficult, it’s much easier to put a new prod-

uct into an existing market than get an existing product into a new market. (3M) 

Raysearch arbetar med detta okända och denna lärandeprocess mycket genom att rekrytera 

rätt kompetens. För dem är ett nytt och okänt område att själva lansera produkter. Tidigare har 

de aldrig haft en innovation som genomgått gate sju men har en inne nu som de väntar på ett 

godkännande för. De misstag som görs hör ofta ihop med att fallen inte har kunskap och 

kompetens inom vissa områden. De gör misstag medan de lär sig och förväntar sig också att 

de kommer att göra fler misstag i framtiden. Alfa menar att det största misstagen man kan 

göra, det är team-sammansättningen inför ett projekt.  

Jag tror att de största misstagen som man kan göra och som jag säkert kommer göra 

igen det är ju teamet. Teamet man väljer att köra med. Vilka man är. Å det är inte 

alls säkert att det teamet som vi har nu det är optimalt. Det hade kanske kunnat satts 

ihop bättre. Det är ett misstag. Det är så jäkla svårt att veta innan. Asså det är nog en 
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av de här huvudgrejerna som man. Den tabben kommer man säkerligen göra igen. Å 

det är svårt att rätta till också.(Alfa) 

Inställningen i framförallt de små företagen är att misstag sker och att det bara är att blicka 

framåt. Beta menar att det är ok att göra ett misstag en gång, men inte att göra samma misstag 

två gånger. På ett liknande sätt uttrycker sig 3M då informanten menar att så länge det finns 

en bra och genomtänkt logik bakom ett beslut och du misslyckas så är det ok att misslyckas. 

3M ser också alltid till att ha en "exit-möjlighet" i alla skeden av innovationsprocessen. Vida-

re uttrycker framförallt Alfa och 3M att deras arbete innebär att "lösa problem hela dagarna".  
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5. ANALYS 

I denna analys avser vi analysera utifrån samma uppdelning som vi använde i resultatdelen 

men också göra en övergripande analys av skillnader mellan de små och stora företagen var-

för en ytterligare del tillkommer förutom de första fyra. Vi finner det dock viktigt att påpeka 

att de olika analysdelarna i viss utsträckning går in i varandra. Vi kan analytiskt illustrera det-

ta genom figuren nedan. I denna figur menar vi att för att en innovation ska konkretiseras och 

implementeras på marknaden förutsätts naturligtvis att idén och möjligheten bakom denna 

innovation har uppstått, valts och exploaterats. Den idé och möjlighet som uppstår präglar i 

sig hur den väljs och exploateras samt hur den konkretiseras. Bakom denna idé och möjlig-

hets uppståndelse ligger faktorer som utgör det sammanhang och den bakgrund som idén föds 

ur. Detta sammanhang består av förutsättningar skapade av företaget självt, andra förutsätt-

ningar skapade av till exempel omvärlden och av slumpen. Dessa faktorer påverkar innova-

tionsprocessens förlopp indirekt genom att de präglar den idé och möjlighet som uppstår och 

sedan sätter tonen för resterande innovationsförlopp, men även direkt genom att det utgör det 

sammanhang inom vilket företaget fattar beslut om att exploatera en idé samt konkretisera och 

marknadsintroducera idén. Dessutom påverkar idéer och möjligheters uppkomst, val och ex-

ploaterande samt konkretiserande och konkretiserande, företagens förutsättningar, vilket slu-

ter cirkeln i den process som illustreras i figuren nedan. 

5.1 Bakgrund och sammanhang 

Vi kommer här inte att lägga stort fokus på de ”andra förutsättningarna” och ”slumpen”. Detta 

på grund av att de är så vitt skilda utifrån de olika fallens kunskaper och egenskaper. Företa-

gen måste besitta vissa egenskaper och kunskaper för att ta till sig eller påverkas av dessa 

andra förutsättningar. Exempelvis Alfa är starkt påverkade av innovationer och händelser 

inom IT-världen medan Beta inte alls på samma sätt påverkas eller kan ta till sig dessa inno-

vationer eller händelser i samma utsträckning som Alfa kan. Det vill säga, de två fallen har 

Figur 8 Innovationsprocessen (Källa: egen modell) 
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helt olika förutsättningar (som de har skapat) vilket sedan har betydelse för vilka andra förut-

sättningar de kan ta till sig eller som de blir påverkade av.  

De fyra fallen har olika förutsättningar för att innovationer ska initieras, hanteras och konkre-

tiseras, som skapats av företagen själva, genom deras sätt att organisera sig, deras rutiner och 

ambitioner med mera. Vissa gemensamma förutsättningar finner vi dock - i samstämmighet 

med Model of Corporate Entrepreneurship – till exempel i det att företagen saknar direkt de-

taljerade arbetsbeskrivningar. Arbetarna tycks ha (och förutsätts ha) omdömesförmåga i den 

utsträckningen att de har möjlighet att utföra sitt eget arbete på det sätt de anser är mest effek-

tivt. Enligt den nämnda modellen bör organisationer tillåta anställda att fatta beslut om sin 

arbetsprocess för att gynna företagets innovationsförmåga, vilket också är i linje med Evolu-

tionary theory. I samtliga fall finner vi att detta förtroende var normen i företagen, och är en 

del av hur man i företagen försöker verka för ökad innovativitet såväl som effektivitet i ar-

betsuppgifter. Ytterligare en för fallen gemensam förutsättning som skapats rör deras kom-

munikation. Samtliga organisationer präglas av en rak och tydlig kommunikation när det gäll-

er feedback och utvärdering där kritik inte lindas in utan uttrycks rakt ut. I detta sammanhang 

uttrycks i samtliga fall att det är idéer och arbeten som får kritik, inte personerna och initiati-

ven till idéer, det är alltså frågan om kritik i sakfrågor. Så långt är alla fall i linje med vad 

Model of Corporate Entrepreneurship anger som intraprenörskapsstimulerande och ett effek-

tivt belöningssystem vilket förutsätter feedback och betoning av individuellt ansvarstagande 

men även mål och att ha belöningar baserade på resultat (Marvel et al. 2007).  

Vad gäller mål och belöning baserad på resultat skiljer sig företagen åt. Raysearch och 3M har 

belöningssystem som är kopplat till resultat. Raysearch belönar den anställda som lyckas re-

kommendera en person som senare blir anställd på företaget, med 20 000 kr, men framför allt 

är man på företaget noga med att ge den anställda som gjort något bra den "cred" denna för-

tjänar. 3M uppmärksammar också de anställda som gjort något extra bra där beröm delas ut 

inför hela företagets ögon, denna uppmärksamhet kan dessutom erhållas efter prestationer 

som i slutändan lett till ett misslyckat projekt (men som ändå ses som en prestation). Vidare 

delas ekonomisk ersättning ut till prestationer som lett till produktinnovation eller ett samar-

bete med en kund. Detta är helt i linje med vad Model of Corporate Entrepreneurship säger är 

stimulerande för innovation och variation (läs nya idéer och möjligheter). I Alfa och Beta 

finns inga sådana här belöningssystem, varken ekonomisk ersättning eller speciell uppmärk-

samhet tilldelas den som gjort ett extra bra jobb. Man förutsätts i dessa organisationer prestera 
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ändå, en annan förklaring är att inte samma resurser finns att tillgå för ekonomisk "uppmunt-

ran".  

En annan resurs som skiljer sig åt mellan de stora och små företagen är resursen tid. I de stora 

företagen avsätts tid till innovation och de testar och ger sig tid att utveckla nya saker. Innova-

tion är inneboende i dessa organisationer på så sätt att tid till innovationer på ett visst sätt är 

en förutsättning, en självklarhet. Detta kan ses som ett sätt att behålla kompetenser inom före-

tagen. I de små organisationerna ligger fokuset strikt på kärnverksamheten och att utveckla 

grundidén och att få den på fötter är huvudfokus. Det finns ingen avsatt tid till innovation utan 

de arbetar mer med produktutveckling. Denna kan förstås vara innovativ i sig, och är det ock-

så. Men inte i formen av innovationer utanför företagens kärnverksamhet. Dessa idéer får ex-

ploateras på entreprenörernas fritid.  Tilldelningen av resurser för innovation speglar mana-

gementstödet som finns för innovationer. Detta stöd uttrycks också i toleransen för misstag. 

Även i de små företagen har organisationerna ett stöd för innovationer, det tar sig dock inte 

uttryck i stöd i form av resurser utan snarare som uppmuntran, faktiskt tas det nästan för givet. 

De små företagen bygger på innovationer och värdesätter ett innovativt skapande varför stödet 

för innovationer inom kärnkompetensområdena är högt.  

Enligt "Model of corporate entrepreneurship" kommer individerna ha lite motivation till att 

bete sig intraprenöriellt om resurstillgängligheten inte uppfattas på ett positivt sätt. Vi kan se 

att det i de små företagen inte finns stora resurser att tillgå till innovation men att motivatio-

nen till att vara intraprenöriell och innovativ är stor i alla fall. Det handlar då för personerna i 

de små företagen att innovera genom smarta och billiga lösningar och komma på sätt att skaf-

fa resurser som inte kostar något i pengar. De får då istället lägga ner tid vilket de verkar vilja 

göra. Bägge grundarna bakom Alfa och Beta pratar ständigt om nya projekt och framtida in-

novationer.  

Vad gäller mål uttrycks detta både i företagens respektive vision (övergripande mål) samt i 

vad som kallas organisatoriska gränser i Model of Corporate Intrapreneurship, det vill säga 

verkliga och imaginära gränser som hindrar människor från att titta på problem som ligger 

utanför deras egna arbeten. Samtliga fall utrycker i sina visioner att de på något sätt vill vara 

innovativa, i Alfa och Beta tar sig detta uttryck genom att de säger sig vilja vara ledande inom 

sin nisch med avseende på teknik och marknad. I Raysearch är visionen att korta tiden för nya 

vetenskapliga landvinningar inom strålterapi till det de komma till klinisk användning. I 3M 

uttrycks strävan efter att vara innovativ ordagrant: "vara ett lyhört och innovativt företag som 
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genom ständig förbättring och samverkan förtjänar våra kunders förtroende." (3M - vision, 

2010). Samtliga företags vision är således att i någon bemärkelse vara innovativ. På ett mind-

re övergripande plan, direkt kopplat till företagens anställdas mål uttrycks var gränsen går för 

de anställdas arbeten och begränsningar för problemlösning utanför dessa gränser (jmf Evolu-

tionary Theory, select inom organisationer). I samtliga fall uttrycks att denna gräns inte alltid 

är så tydlig men det ändå är tydligt att toleransnivån för vad som betraktas ligga utanför dessa 

ramar är lägre i Alfa och Beta än vad den är i Raysearch och 3M. Enligt Model of Corporate 

Entrepreneurship måste människor uppmuntras att titta på organisationen från ett brett per-

spektiv och organisationen bör undvika att ha standardiserade tillvägagångssätt för alla stora 

delar av ett arbete och bör minska beroendet av smala arbetsbeskrivningar och rigida presta-

tionsstandarder. 3M och Raysearch har bemött detta genom att ha ostandardiserade arbets-

uppgifter där tänkande utanför befintliga ramverk uppmuntras ("metodutredning" i Raysearch 

och "15procents-regeln" i 3M). I Alfa och Beta handlar det snarare om att finna/upprätta före-

tagets ramar genom att finna standardiserade sätt att lösa problem på än att tänka utanför före-

tagets ramar och bryta mot de standardisera tillvägagångssätten, eftersom de bägge företagen 

är så pass små och unga. 

5.2 Idéer och möjligheter uppstår  

Enligt Shane & Venkataraman (2000) måste man titta på två fenomen som enligt dem är det 

som utgör entreprenörskap: förekomsten av lukrativa möjligheter samt förekomsten av entre-

prenöriella individer. Det är alltså källorna till möjligheter, upptäcktsprocesserna, utvärdering, 

exploatering av möjligheter och individerna vilka upptäcker, utvärderar och exploaterar möj-

ligheterna som är ingredienserna till receptet på entreprenörskap. Frågorna som ställs är föl-

jande: 

1. Varför, när och hur möjligheter till att skapa produkter och tjänster skapas 

2. Varför, när och hur vissa människor och inte andra upptäcker och skapar dessa möjligheter 

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

Vi besvarar dem i ordning. 

1. Varför, när och hur möjligheter till att skapa produkter och tjänster skapas  

En uppenbar källa till möjligheter att skapa produkter och tjänster är kunskapen inom företa-

gens respektive områden. Samtliga fall besitter stor kunskap om sina områden och har där 

hittat nya utvecklingsområden att arbeta med. Vi ser också att Raysearch aktivt rekryterar 
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personal till områden där de inte har så stor kunskap. Denna kunskapsökning har också visat 

sig generera nya möjligheter, dels i form av att personalen med den nya kompetensen ser möj-

ligheter men också att denna nya "kunskapsbas" integreras med den gamla och på så sätt ska-

par nya kombinationer av den nya och gamla informationen som i sig ger möjligheter. 3M 

utökar sin kunskapsbas dels genom att titta på vad andra 3M-filialer gör runt om i världen 

men också genom att de köper upp andra innovativa företag som passar in i 3Ms egen verk-

samhet. 3M skapar också möjligheter, precis som Raysearch, när de låter skilda avdelningars 

kompetens stråla samman. Det kan i sig vara en nackdel för de små företagen att inte ha den 

kompetensmängd de stora företagen har. Detta just för att de olika kompetensområdena, när 

de förs ihop, ger upphov till många nya idéer och att det också inom företagen med dessa 

kompetenser finns resurser för att exploatera och utveckla dessa idéer. En annan källa till möj-

ligheter ligger i omvärlden där framförallt Alfa är knuffade av omvärlden till att innovera för 

att kunna ha kvar sin plats på marknaden. Andra företag innoverar och människor kommer på 

nya sätt att göra saker och ting. Detta i sin tur skapar möjligheter för fallen till att i sin tur in-

novera.   

En stor källa till innovation för de stora företagen är deras samarbete med sina kunder (part-

ners). 3M och Raysearch menar att deras partners ofta vill skapa någonting och då ger de re-

spektive organisationerna "uppdraget". Det händer också att idéer och möjligheter uppkom-

mer i samband med deras möten. Raysearch har exempelvis årliga möten inskrivna i kontrak-

tet där det är tänkt att Raysearch och deras samarbetspartners ska träffas för att komma fram 

till hur de tillsammans kan utveckla verksamheterna, det vill säga innovera. Raysearch ligger 

så långt fram i utvecklingen att de ibland "talar om" för sina partners vad de behöver. 3M går 

ut och pratar med sina kunder om deras vardag och deras problem. De gör till och med "fält-

studier" där de går ut i kundernas arbetsmiljöer och ser vad de har för problem och hur de 

arbetar och går sedan tillbaka till 3M och funderar om det är någonting som de kan hjälpa 

kunderna med, lösa deras problem. Vidare försöker de stora organisationerna att arbeta väl-

digt proaktivt och ligga långt fram i (kunskaps)utvecklingen för att inte "missa" några möjlig-

heter. 3M samarbetar exempelvis med svenska vägmyndigheterna för att kunna ligga långt 

framme och följa med om några lagförändringar eller andra typer av förändringar skulle ske. 

Grundaren för Beta uppger att han pratar med människor i sitt nätverk som har stor kunskap 

om kärnkompetensområdet som hans företag verkar inom. Han får då uppslag till nya idéer 

och problem som han kan hitta lösningar till. Denna grundare söker ständigt i sin omgivning 

efter problem som han kan lösa. När han söker mer formellt så gör han det genom att titta på 
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relevanta sidor på internet, tidningsartiklar eller andra typer av forum som kan vara intressan-

ta. På detta sätt söker även grundaren för Alfa. Möjligheter uppstår också i organisationerna 

när idéer diskuteras. Det kommer då fram nya möjligheter och idéer. Som ovan beskrivits 

skapar fallen ofta möjligheterna, exempelvis då Raysearch "talar om" för sina kunder vad de 

behöver. 

Det finns tre olika kategorier av möjligheter: 

a) Skapandet av ny information, som till exempel vid nya teknologiska uppfinningar 

b) Exploatering av marknads ineffektiviteter som resulterar från informationsasymmetri, som 

till exempel då tid och geografiska avstånd spelar in 

c) Reaktionerna på förändringar i de relativa kostnaderna och fördelarna av alternativa an-

vändningsområden för resurser, som till exempel vid politiska eller demografiska förändringar 

Som vi kan se så är den första kategorin av möjligheter till synes den vanligaste. Det är kun-

skapen i olika former som till den största delen genererar möjligheter.  

2. Varför, när och hur vissa människor och inte andra upptäcker och skapar dessa möjligheter 

Shane och Venkataraman ger förslag på två breda kategorier av faktorer som påverkar sanno-

likheten att vissa människor kommer att upptäcka vissa möjligheter. Dessa är 1. innehav av 

information som är nödvändig för att identifiera en möjlighet och 2. de kognitiva egenskaper-

na som är nödvändiga för att kunna värdera den. 

Som det i ovanstående stycken avhandlats är det klart att samtliga fall besitter information 

som är nödvändig för att identifiera en möjlighet. De innehar information som är kompatibel 

med ny information som uppkommer. Fallen besitter också specialiserad information som 

enligt Shane & Venkataraman är betydligt mer värdefull än generell information. Samtliga 

fall, förutom 3M, har också grundare, det vill säga bevisade "entreprenörer" som tidigare 

lyckats identifera "bra" möjligheter. De kognitiva egenskaperna för att kunna värdera möjlig-

heter finns alltså också i de tre fallen. 3M kompenserar för sin "brist på entreprenör" genom 

en bred kompetens och utvecklade system för att värdera idéer. Denna typ av system kan vi se 

hos Raysearch också. Samtliga fallen har förmågan att se kommersiella möjligheter. Gällande 

de individuella egenskaper som företagen besitter i form av sina anställda och sig själva ser vi 

att det i mycket är egenskaper som entreprenörer kan behöva. De beskriver sig själva som 

risktagande, ha en önskan om självbestämmanderätt, ha behov av att prestera, vilja kunna ha 
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kontroll samt att de har målfokus. Alla dessa egenskaper gör troligtvis också att de ofta kan 

upptäcka möjligheter som andra, som inte har de här egenskaperna, kanske inte skulle kunna 

upptäcka.  

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

För att en möjlighet ska exploateras måste det förväntade värdet av den entreprenöriella 

vinsten och exploaterandet av möjligheten vara tillräckligt stor för att kompensera för alterna-

tivkostnaden för andra möjligheter, även kostnaden för fritid. Det är också vanligare att en 

möjlighet exploateras om entreprenören har stor tillgång till finansiellt kapital och har tidigare 

erfarenhet från exempelvis tidigare arbeten eller andra entreprenöriella erfarenheter då erfa-

renheterna minskar kostnaderna för att exploatera möjligheterna.  

I Raysearch och 3M har de system där de utvärderar möjligheterna. I dessa utvärderingar 

framkommer om möjligheterna anses intressanta eller inte. De möjligheter som beslutas vara 

intressanta utifrån exempelvis variablerna, risk, kostnad, tidsåtgång och möjlig vinst, exploa-

teras. De små företagen har inte lika utstuderade processer utan tittar på vilka idéer som har 

lägst kostnad och risk. De stora företagen har också större tillgång till finansiellt kapital vilket 

förstås är en förklaring till att de innoverar mer än de små företagen. Framförallt i de små fö-

retagen är det intressant att se hur deras tidigare erfarenhet från entreprenöriella projekt verk-

ligen påverkar de nya möjligheterna. Bägge grundarna uttrycker en ökad kunskap från de tidi-

gare innovationsprocesserna och att de nu kan mycket mer. Exempelvis har de ett stort nät-

verk och kunskap om var de kan vända sig om de behöver något. De säger sig också ha en 

"bättre" uppfattningsförmåga över vilka idéer som är "bra" respektive "dåliga".  

5.3 Idéer och möjligheter väljs  

Aldrich och Ruef (2006) menar att de kriterier som idéer (variationer) möter och bedöms ut-

ifrån, det vill säga de kriterier som idéer och möjligheter väljs ifrån, bestäms av marknads-

krafter, konkurrenstryck, intern organisationsstruktur, anpassning till institutionella normer 

och andra krafter. De idéer som bäst stämmer överens med dessa kriterier kommer att vara de 

idéer som väljs. 

Ett sätt som vi kan se att fallen arbetar på detta sätt med att välja ut idéer är genom gate-

systemen de använder. Det gäller då framförallt de stora organisationerna som har formella 

system där de sållar ut och väljer idéer. De tittar på idéerna utifrån bland annat lönsamhet, 

kostnader, risker, och användningsområden och även om idéerna ”passar in” i respektive or-
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ganisation. Omvandlar man detta till de teoretiska begreppen ser vi att de tittar på marknads-

krafter (användningsområden och lönsamhet), konkurrenstryck (marknadskrafter och risker), 

intern organisationsstruktur (om idéerna ”passar in” i organisationen) och anpassning till insti-

tutionella normer och krafter. Gällande den sista punkten så granskas till exempel Raysearch 

av myndigheter och de är tvingade att ha en produktprocess. Detta är både det externa och det 

interna urvalet av idéer. Gate-systemen är en viktig källa till hur företagen väljer bland idéer. 

Raysearch väljer också uttalat utifrån vilka idéer som ger bäst intäkter och vilka partners som 

de prioriterar. Större partners projekt kan gå före de mindre, just för att det finns mer att tjäna 

på dessa.  

Detta kan också skådas i de små företagen fast deras processer inte är lika formella och ut-

vecklade. De små företagen tittar först och främst på att idéerna passar in i organisationen och 

att de kategoriseras inom företagens respektive kärnkompetensområden. Sedan tittar de på 

kostnader och möjliga vinster. Risken som idéerna medför är också en tung punkt de övervä-

ger. Idéer med för stora risker och kostnader exploateras inte. De stora företagen är inte i 

samma utsträckning som de små beroende av att idéerna hör till kärnkompetensområdet. De 

är inte heller begränsade i form av sina finansiella resurser. De har alltså en större bred av 

idéer att välja på än de små företagen. Urvalskriterierna i form av knappa resurser och kärn-

kompetens är mer inflytelserika i de små företagen, i de stora företagen tillåts andra urvalskri-

terier åtminstone på ett tidigt plan där idéer och möjligheter väljs att utvecklas och testas, som 

till exempel i Raysearchs metodutveckling där problem löses eller utreds för att se om de är 

lösbara.  

Vidare gällande Alfa är det intressant att se i hur pass stor utsträckning de påverkas av externa 

krafter när de väljer idéer. De är som tidigare nämnts enligt grundaren 100 procent omvärlds-

styrda. Dessa omvärldsfaktorer blir informanten varse genom att hålla ögonen öppna då han 

scannar av sin omgivning utifrån vad han tycker är intressant och relevant. Denna process 

beskrivs som ad–hoc-artad, Dessa idéer bedöms sedan i stor utsträckning utifrån omvärlden 

det vill säga utifrån marknadskrafterna, konkurrenstryck med mera. Inget av fallen trycker så 

mycket på denna omvärldsinverkan som Alfa. Vi tror att det kan vara så då IT-branschen 

ständigt genomgår nya förändringar och en utveckling i hög takt. Det som i den branschen 

räknas som nytt idag är gammalt redan i morgon och Alfa måste vara med i utvecklingen för 

att ha kvar en plats på marknaden. Därför är det inte konstigt att marknaden i hög grad påver-

kar vilka idéer Alfa kan välja. Evolutions-cykeln går snabbt i IT-branschen då ny variation 

ständigt uppkommer.  
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En annan viktig källa till att välja idéer är vem som i slutändan väljer. Hos tre av fallen är va-

len i slutändan upp till grundarna men i vanligaste fall sker en diskussion i organisationerna 

och de kommer på så sätt fram till vilka idéer de kan tänka sig exploatera. I 3M är det oklart 

vem som tar beslut, det varierar från projekt till projekt, men oftast är det gatekeepern som har 

beslutmakten om en idé ska exploateras eller inte.  Här kan vi också tänka oss att det spelar 

stor roll vem beslutsfattaren och personerna som diskuterar är. Det är troligtvis viktigt att ha 

en stor bredd och variation så att grupperna inte är för homogena och tycker och tänker lika-

dant. För om diskussionsgrupperna är allt för homogena är risken stor att organisationen mis-

sar idéer som kunde vara värda att exploatera vilka de inte ser för att de tänker för lika. Vi tror 

alltså att det är viktigt med en bredd här. I Raysearch, Alfa och Beta är det tydligare vem som 

har det slutgiltiga ordet i valet av idéer att exploatera, nämligen VD:n.   

Aldrich och Ruef skriver också om att vissa argumenterar för att managers oftast kan introdu-

cera gynnsamma selektionssystem (positive selection) genom att först klargöra organisatio-

nens strategiska inriktning och sedan favorisera element kring organisationsdesign som är i 

linje med den uttalade strategin med avseende på logik, omfattning, mål, konkurrensfördelar. 

Detta är tydligast i de små företagen där idéer väljs utifrån kärnkompetensområdena och hela 

organisationerna kretsar kring deras respektive strategier och områden. I dessa fall avfärdas 

idéer och dylikt rätt av om de inte har med ovan nämnda områden att göra. De stora företagen 

har som vi tidigare nämnt gate-systemen som selektionssystem vilka är direkt kopplade till 

företagens strategiska inriktningar. 

Vidare menar Aldrich och Ruef att andra argumenterar för att gynnsamma selektionssystem 

snarare tillkommer som ett svar på befintliga problem (in a mode of ’firefighting’) än som en 

följd av strategiskt planerande.  

Detta kan vi också observera i Alfa som hela tiden får välja utefter hur omvärlden ser ut. Ray-

search beskrev också detta när de sa att maskintillverkarna inom deras bransch ”releasar” utan 

förvarning och det blir en tävling om vem som ska tillverka mjukvaran. Detta är typiska 

”brandsläckningar”. Vi vet dock inte om dessa selektionssystem är gynnsamma. Visserligen 

uppkommer situationerna för att fallen ser att det finns ett uppenbart behov och en plattform 

för deras produkter och det kan vara gynnsamt i sig. Men att ständigt behöva vara beredd och 

stå på tå för att kunna innovera snabbt kan inte vara gynnsamt i det långa loppet. Vid ”brand-

släckningar” måste de innovera fort och det kan vara svårt att påskynda en så komplicerad 

process som innovationsprocessen.  
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Aldrich och Ruef utesluter inte att många selektionssystem är irrelevanta och svagt samman-

hängande med hur väl organisationen/arbetsteamet klarar sig i sin omgivning. Tre typer av 

interna selektionssystem med en svag koppling till hur väl organisationen/arbetsteamet klarar 

sig i sin omgivning är (1) press till stabilitet och homogenitet; (2) kvarlevandet av tidigare 

selektionssystem som nu inte längre är relevanta i den nya miljön; (3) viljan hos vissa organi-

sationers ledare och grundare att acceptera dåliga resultat. 

(1) press till stabilitet och homogenitet 

Som vi tidigare var inne på så kanske grupperna som diskuterar och väljer idéer är homogena, 

vilket kan vara negativt för valet av idéer. Vi går djupare in på detta fall för fall. I Alfa kan vi 

se en viss homogenitet i och med att samtliga medlemmar i organisationen har stor teknisk 

kunskap inom det IT-område de arbetar inom. Det resulterar troligtvis i ett snarlikt tänkande 

och att det har blivit som en norm i företaget att vara ”IT-kunnig”. Beta tycks inte ha några 

självklara normer. Grundaren och hans medgrundare tycks vara olika och de har en viss bredd 

i sitt kunnande. Det gemensamma de har inom organisationen verkar till synes vara projektet. 

Raysearch har liksom Alfa väldigt tekniskt kunnig personal och hela företaget är genomsyrat 

av detta. De anställda är också i ungefär samma åldersklass. Raysearch har också organisa-

tionsinterna aktiviteter när de umgås och lär känna varandra, exempelvis åker de Go Cart, 

spelar Laser Doom eller kör radiostyrda bilar. Dessa aktiviteter är schemalagda och olika 

grupper är ansvariga för att anordna en aktivitet. Raysearch räknar vi som ett i hög grad ho-

mogent företag. 3M är väldigt stort och en stor bredd inom många olika områden finns. Vi 

kan inte se att de skulle vara så homogena, de är alldeles för stora för det.  

(2) kvarlevandet av tidigare selektionssystem som nu inte längre är relevanta i den nya miljön 

Både Alfa och Beta är alldeles för unga (5 år) för att deras procedurer för att välja idéer ska 

vara gamla. Alfa är ju dessutom, som vi nämnt många gånger, så omvärldsdrivna att deras 

valsystem knappast är relevanta då det är omvärlden som ”väljer” vad de ska göra. Visserli-

gen är medlemmarna i organisationen allt skickligare på sina uppgifter och arbeten men vi 

tror att det åtminstone i Alfas fall inte skulle vara hållbart för dem att fortsätta göra det de är 

bäst på utan att tänka på effektiviteten. De är som sagt piskade att hela tiden utvecklas och 

vara effektiva för att snabbt komma ut på marknaden. Beta skulle kunna glida in i ett spår som 

såg ut på det viset att de gör det de är bäst på och glömmer bort effektiviteten då de inte har 

samma press på sig att utvecklas som Alfa. Vi tänker här att Beta "klarar sig" utan att vara 
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väldigt effektiva då branschen de verkar inom inte alls utvecklas särskilt fort. I jämförelse 

med Alfa ser Betas bransch nästan "stillastående" ut.  

I Raysearch och 3M är personalens kunskap både en styrka men också en svaghet i och med 

att personalen troligtvis kommer att göra det de är bäst på utan att leta efter mer effektiva sätt 

att göra det på. 3M uppmärksammar detta med kompetensen när han säger (i 4.1) att: 

And I mean of course people work much better if they’re playing to their strength. If 

people are left on their own they’ll generally lean toward things they’re better at 

doing. So if someone is always telling them no you’ve gotta do this, you’ve gotta do 

this, I mean they’re not as productive as if you let them go towards what they’re bet-

ter at doing. (3M) 

Som han ser det så är det mer effektivt att låta människor göra det de är bäst på än att, som 

Aldrich och Ruef menar att när man låter människor göra det de är bäst på så kan det vara 

mindre effektivt än att leta efter nya sätt att göra det på. Som vi ser det är det upp till ledning-

en att se till att medlemmarna gör det de är bäst på men att ledningen komponerar ihop det 

och sätter ihop det så att det hela tiden sker en utveckling ändå. I 3M tar detta sig uttryck ge-

nom att de ständigt utvärderar sättet de arbetar på och processerna de använder, dessa sätts 

ständigt under luppen och 3M tvingas således att utvecklas. Allt för att företaget inte ska stag-

nera. Med ett sådant system tror vi inte att det är ”farligt” att låta människor göra det de är 

bäst på, då kan det vara en fördel, i och med att de ständigt utvärderar processerna. I Rayse-

arch gör de anställda också det ”de är bäst på” vilket kan leda till en viss spårbundenhet. På 

samma sätt som i 3M tror vi att det här är upp till ledningen att se till att spårbundenheten inte 

utvecklas till något negativt för företaget utan att det är ett sätt att arbeta effektivt. Ett sätt att 

komma ifrån det gamla för både Raysearch och 3M är att ”kill your darlings” som de uttryck-

er det: 

Det är jättefarligt att sitta och värdera saker bara av nostalgiska skäl eller bara för att 

man har tryckt in alla de där manåren. (...) man ska ju inte slänga saker bara för att 

slänga, men man ska inte behålla saker bara för att man tycker att man har gjort en 

baby här. Måste våga kill your darlings. (Raysearch) 

(3) viljan hos vissa organisationers ledare och grundare att acceptera dåliga resultat 

Detta skulle troligtvis framförallt kunna vara ett scenario i de små företagen. Då grundarna, 

per definition, har varit med från starten och de lagt ner mycket, tid, energi och pengar på att 

bygga upp det de idag har skulle toleransen från deras sida absolut kunna vara högre för dåli-
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ga resultat. Människor har svårt att släppa något de har investerat mycket i. Vi tror också att 

grundarna i de små företagen i stor utsträckning identifierar sig med organisationen, det är ju 

de som utgör den och organisationen är en stor del av deras liv. De är entreprenörer och före-

tagen är en förlängning av detta. Vi tror att de också ser att den specifika kunskapen de har 

inom sina respektive områden har ett större värde inom den än utanför. De generella kunska-

perna de har tillskansat sig om att innovera tror vi dock att de ser de kan ha större nytta av i 

andra sammanhang, som till exempel i nya innovationsprocesser.  

Vi anser inte att detta steg stämmer särskilt väl in på de större företagen. En anledning (som 

väger väldigt tungt) till att vi säger så är att bägge de stora företagen är börsnoterade och det 

skulle inte vara accepterbart att tolerera ett sämre ekonomiskt resultat på grund av detta. Ak-

tieägarna har krav och företagen måste leva upp till dem. Visserligen kan vi tänka oss att 

grundarna och ledningsgruppen i Raysearch har starka band till organisationen men vi tror 

inte att dessa band tillåts påverka i så stor utsträckning. De har vad som är bäst för aktieägarna 

för ögonen och ser rationellt på företaget.  

Aldrich och Ruef menar till sist gällande val, att organisationer som valt (i enlighet med se-

lektionskriterier) missanpassade idéer (variation) i teknologi, management-kunskap, normer 

etcetera troligen kommer attrahera mindre resurser från sin omgivning och löper således stör-

re risk för sjunkande resultat.  

Vi tror inte att de studerade fallen i denna studie löper stor risk att välja fel. Gällande de små 

företagen säger vi detta på grund av att de har så smala områden att välja inom. De sållar bort 

allt som inte har med kärnkompetensområdena att göra. Gällande de stora företagen tror vi 

inte att de väljer fel på grund av de processer (gate-systemen) de använder där missanpassade 

idéer sållas bort. 

5.4 Idéer och möjligheter exploateras  

Retention utgörs av bevarandeaktiviteter som syftar till bibehållandet av idéer (variation) som 

genomgått gynnsamma selektionssystem.  Det uppstår då variation bibehålls, mångfaldigas 

eller på annat vis reproduceras. Den valda strukturen återkommer då i framtida generationer. 

Dessa processer tillåter organisationer att ta vara på värde från existerande rutiner som visat 

sig vara framgångsrika. När omvärlden förändras långsamt är retention-processen viktig för 

organisationens överlevnad medan selection-processen är viktig för organisationer i en om-

givning med snabb förändring.  
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Återigen är (framförallt) de stora företagens gate-system ett exempel på hur en vald struktur 

återkommer i framtiden. Kriterierna för vad fallen tittar på när de väljer idéer är också åter-

kommande. Exempelvis styr kostnader i dagsläget väldigt mycket för vilka idéer som väljs i 

de små företagen. Att de bara tittar på idéer som är inom deras kärnkompetensområden är 

också ett bibehållande av ett gynnsamt kriterium. Det har fungerat för dem att vara riskmed-

vetna och hålla låga kostnader, och de fortsätter därför också att göra det. I de stora företagen 

behåller de system och kriterier som tidigare har visat sig vara gynnsamma. Som vi tidigare 

sagt så analyserar 3M sina processer för att inte stagnera.  

Retentionprocessen torde alltså vara den viktigaste för Beta medan den viktigaste för Alfa 

skulle vara processen med att välja idéer. Det tror vi kan stämma väldigt väl. Beta som inte är 

så omvärldsstyrda kan koncentrera sig på att göra saker bättre (som vi tidigare var inne på) 

medan Alfa inte ”har tid” att bibehålla gamla rutiner utan hela tiden måste arbeta med nya 

saker för att överleva. 

Aldrich och Ruef menar vidare att en avgörande faktor till retention inom organisationer är 

människans förmåga att skaffa sig vanemönster. Att lära sig ett visst gynnsamt beteende så 

djupt att det går per automatik ger människan en stor fördel i rutinmässiga situationer  

Innovationsprocesser som skiljer sig från process till process kan vara svåra att standardisera. 

Om detta ska göras måste aktörerna hitta gemensamma drag i det heterogena. Som 3M och 

Alfa menar så handlar mycket om deras verksamhet att ”lösa problem hela dagarna”. Proble-

men är av helt olika karaktär beroende på innovationen och andra omständigheter. Det kan 

vara svårt att standardisera en sådan sak som endast uppkommer en gång. Ett försök till att 

standardisera innovationsprocessen är (återigen) systemen. 3M menar att dessa system är för-

sök till att kontrollera processen men att de inte är 100 procentiga och att de bara syftar till att 

bryta ned processen i mer hanterbara delar. Det är svårt att göra en djupare analys av denna 

”standardisering” i annat än systemen då vanemönstren är så pass individuella och olikartade 

till sin karaktär att det är svårt att på ett så långt håll avgöra hur dessa ser ut. Ett exempel på 

en slags standardisering är dock när ”människor får göra det de är bäst på”. Däri finns ett 

gynnsamt beteende som går per automatik för de anställda. 

Allt som har tagits upp i analysdelen sker i en verklighet av knappa resurser. Evolutionary 

Theory beskriver detta i en struggle-process. Detta innebär att företagen hela tiden kämpar 

under pressen av knappa resurser i form av tid och pengar. Detta är kanske mest kännbart i de 

små företagen. 
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5.5 Skillnader mellan stora och små företag 

Ledning/management 

Tittar man på stora och små företags för- och nackdelar i innovationsprocessen kan man se att 

det stämmer att fördelarna gällande ledning/management för de stora företagen är en profes-

sionell ledning. Denna professionalism har troligtvis tillkommit och tar sig uttryck i externt 

rekryterande av personer med "rätt kunskap". De stora företagen har resurser att tillskaffa sig 

rätt kompetens vilket gör att de har en mer professionell ledning till skillnad mot de små före-

tagen som "tar det de har" och gör det bästa av situationen. Ingen av ledarna i de små företa-

gen har formella ledarkunskaper, precis som Lindholm Dahlstrand (2004) menar är vanligt 

förekommande i små företag.  

Vi kan dock inte se att nackdelen, riskobenägenhet, byråkrati, helt stämmer. De stora företa-

gen är benägna att ta risker till en viss grad och kan ta vissa (höga) risker om de tror att vinst-

potentialen är tillräckligt stor. Byråkratin är befintlig i de stora företagen men beslutsvägarna 

är relativt korta och den öppenhet som tycks finnas i organisationerna tar nog udden av byrå-

kratin så att den inte blir till någon nackdel. Vi kan snarare se att de stora företagens standar-

diserade processer (vilka kan tolkas som byråkrati) kan vara till en fördel i innovationsproces-

sen då standardiseringen minskar kringvirrande och flackande då människor i organisationen 

vet vad de ska göra i och med processerna. På så sätt är byråkratin en positiv sak för att den 

minskar osäkerhet och reducerar tidskrävande tänkande och analyserande för nya beslut som 

uppkommer.  

Riskobenägenheten är snarare något som stämmer in på de små företagen som inte alls är vil-

liga att ingå projekt som medför stora risker i motsats till vad Lindholm Dahlstrand (2004) 

menar. Vidare gällande de små företagen har de en entreprenöriell ledning, men det har också 

Raysearch varför inte heller detta steg stämmer helt in. Kanske kan det förklaras av slumpen 

att den entreprenör som ligger bakom Raysearch även har sådana kvaliteter att han kan styra 

bolaget på ett professionellt sätt samtidigt som han är entreprenöriell. Eller så är det kapitalet 

och storleken som möjliggör denna kombination. Vi frågar oss om även ledarna för de små 

företagen hade kunnat haft en professionell ledning. Svaret på den frågan blir Ja, med förut-

sättningen att de hade kapital att rekrytera kunskapsmässigt anpassade människor till företa-

get. Detta uttrycker också Beta som menar att han själv i dagsläget har allt för stor roll i före-

taget och att han i framtiden kommer att ta in en professionell manager. 
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Att beslutsfattandet är snabbt i de små företagen är vi inte helt säkra på. Liksom resonemanget 

ovan om att de stora företagen kan ha fördel av sina standardiserade processer tror vi att de 

små företagen kan ha nackdel av att inte ha dessa och att de därför inte har ett så snabbt be-

slutsfattande. De behöver utreda varje ny situation för att komma fram till ett beslut vilket kan 

ta tid. Visserligen har de vissa riktlinjer, så som kärnkompetensområdena och att de måste 

hålla budgeten och riskerna nere. Men detta måste ändå utredas inför varje situation. Vi anser 

därför i motsats till Lindholm Dahlstrand (2004) att detta inte stämmer in som fördel på de 

små företagen, åtminstone inte helt och hållet.  

Kommunikation 

Gällande för- och nackdelar i innovationsprocessen för stora och små företag och kommuni-

kationen (Lindholm Dahlstrand 2004) stämmer punkterna till en viss grad. De stora företagen 

har bägge omfattande externa forskningsnätverk. 3M tar del av forskning som utvecklas över 

hela världen ute i de olika filialerna och Raysearch visar på sina externa nätverk exempelvis 

genom hur personal rekryteras. De har också formella nätverk i form av sina samarbetspart-

ners.  

Nackdelen, att internkommunikationen skulle vara komplicerad och att beslutsvägarna är 

långa håller vi inte helt med om. Internkommunikationen tycks vara rak och samtliga organi-

sationer präglas av en öppenhet i form av att "det är bara att gå in till chefen". Beslutsvägarna 

kan tyckas längre i en större organisation men detta ser vi kompenseras av att idéerna och 

möjligheterna testas och utvärderas på ett mer utvecklat sätt än i de små organisationerna. 

"Dåliga" idéer som sållas bort kompenserar för att beslutsvägarna kanske är längre.  

Liksom de stora företagen har de små företagen informella nätverk vilka nyttjas för att exem-

pelvis skaffa resurser eller kompetenser. Det är intressant att se hur informella nätverk spelar 

en stor roll i de stora företagen, vi tänker här nu på rekryteringsmodellen på Raysearch där de 

anställda uppmanas hitta passande folk till organisationen via sitt egna privata kontaktnät. De 

små företagen har förstås också formella nätverk som de nyttjar. Exempel på detta är Betas 

omfattande användning av Almi för att skaffa kompetens och andra nödvändiga resurser de 

kan hjälpa till med. Nackdelarna de små företagen skulle ha i form av kommunikation ser vi 

stämmer. De tycks inte ha några forskningsnätverk. Den så kallade "forskning" som utförs i 

de små företagen utförs av dem själva.  
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Marknad 

För- och nackdelar gällande marknaden för stora och små företag (Lindholm Dahlstrand 

2004) stämmer till största delen. De stora företagen har en väldigt omfattande distribution och 

hög marknadskraft. 3Ms Sverigefilial tar in innovationer som uppkommit i andra 3M-filialer 

över hela världen och distribuerar dem i Sverige. Likaså distribueras innovationer som upp-

kommit här i alla andra delar av världen via just dessa filialer. Det samma gäller för 3M som 

via sina samarbetspartners kan sprida sina produkter i en stor del av världen. Detta stämmer i 

hög grad in på de stora företagen. 

Nackdelen, att ny teknologi ses som hot snarare än möjligheter och att stora företag riskerar 

att missa nya nischer ser vi inte stämmer. De stora företagen i denna studie ligger så långt 

fram i utvecklingen inom sina respektive områden att de klart och tydligt är medvetna om vad 

som kommer och vilka möjligheter det ger. Givetvis kan nya möjligheter missas men i och 

med att de stora företagen har råd att skaffa sig högkompetent personal förbättras företagets 

förmåga att övervaka intressanta och relevanta områden. Som både informanterna för 3M 

respektive Raysearch säger måste man våga "Kill your darlings" vilket hänger ihop med att 

ligga i framkant och ta vara på nya möjligheter som uppkommer för att inte hamna efter. Des-

sa två företag arbetar också medvetet proaktivt med att bevaka omvärlden för att inte missa ny 

teknologi som kan tänkas påverka deras verksamhet. Det är en nödvändighet för dem att ligga 

i framkant och samarbeta med aktörer som kan tänkas lansera ny teknik. Dessa samarbeten är 

viktiga för de stora företagen.  

De små företagens fördel, snabb reaktion på marknadens signaler och möjlig dominans i ni-

scher stämmer delvis. Visst har de små företagen möjlighet att snabbt reagera på marknadens 

signaler då organisationen är liten och de snabbt kan mobilisera om sig. Men för att kunna 

reagera snabbt krävs det kapital, och det har inte de små företagen. Därför ser vi att de teore-

tiskt absolut har möjlighet att mobilisera om sig, men i praktiken inte har resurserna för att 

kunna tillfredsställa marknadens krav så snabbt att detta blir en fördel. Självklart beror detta 

på vilka signaler marknaden skickar ut och vad de gäller, men handlar det om att ta fram en 

ny produkt som ligger inom företagets kärnkompetensområden kan de sannolikt agera snabbt 

men att få produkten i produktion tills det att den kan distribueras tror vi tar för lång tid för att 

det ska klassas som snabbt. De har inte resurserna till att vara så snabba, det kostar för myck-

et. Det vi däremot håller med om det är att de små företagen har en möjlig dominans i nischer. 

De små företagen i denna studie är dominanta inom sina respektive nischer.  
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Att internationalisering är dyrt och att det är en nackdel för de små företagen står inte helt 

klart. Denna punkt beror på vilken typ av produkter företagen har. I Betas fall stämmer detta 

väl in, det är alldeles för dyrt för dem att i dagsläget internationalisera sig. I Alfas fall så är 

internationaliseringen inte alls dyr och detta på grund av att många av deras produkter är in-

ternetbaserade. Det vill säga de distribueras via internet där användarna "laddar ner" pro-

gramvaran. Internationalisering i betydelsen "spridning av företagets produkter" är således 

helt beroende på produkten i sig och detta steg kan inte sägas stämma. Vidare resonerar vi om 

att internationalisering är dyrt i överhuvudtaget oberoende av företagets storlek. Egentligen 

tror vi att det handlar om de möjliga vinster en internationalisering kan medföra jämfört med 

hur mycket det kostar att göra det. Överväger de potentiella vinsterna de kostnader som upp-

kommer så kan det vara värt att internationalisera sig. Annars ser vi det som att internationali-

sering alltid medför stora kostnader, oavsett företagsstorlek. 

Organisation 

Vidare gällande skillnader i de små och stora företagen och organisationen (Lindholm Dahl-

strand 2004) kan vi se att de större organisationerna är mycket mer komplexa och divisionali-

serade. Bägge företagen är också multinationella på så sätt att de har marknader i många olika 

länder. 3M är också multinationella i det att de har filialer och avdelningar över hela värl-

den. Allt detta medför både för- och nackdelar. Fördelar på det sätt att synergieffekter uppstår 

hos de stora företagen i och med att olika kompetenser (områden/divisioner) tillsammans kan 

komma på nya idéer som de var för sig annars inte hade kommit på och att filialerna kan dela 

med sig av sina upptäckter till de andra systerföretagen i världen. Både för- och nackdelarna 

stämmer således väl in på de stora företagen. 

Organisationen i de små företagen är som modellen säger, enkel, fokuserad och organisk. Det 

kan vi se i hur de små företagen uteslutande fokuserar på sina grundinnovationer och att inga 

kringliggande aktiviteter får utforskas. Fokuset är koncentrerat på kärnkompetensområdena. 

Modellen säger vidare att denna organisationstyp (små företag) inte har några nackdelar, men 

det håller vi inte med om. Det kan i sig vara en nackdel att inte ha den ackumulerade kompe-

tensmängd de stora företagen har. Detta just för att de olika kompetensområdena, när de förs 

ihop, ger upphov till många nya idéer och att det också inom företagen med dessa kompeten-

ser finns resurser för att exploatera och utveckla dessa idéer. 
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Allianser 

Företags storlek medför enligt Lindholm Dahlstrand (2004) inverkan på företags allianser. 

Större företag har de managementresurser som krävs för att välja partners och hantera samar-

beten. Detta är något som i allra högsta grad är tydligt i Raysearchs fall där de numera bara 

jobbar med de största partners. I dessa samarbeten är det inte ovanligt att Raysearch själva 

uppmärksammar sina samarbetspartners behov. På så vis påverkar man i Raysearch sina kun-

ders efterfrågan på en lösning som Raysearch tror sig kunna ta fram. Företagets ställning på 

marknaden tillåter dem att välja med vem de vill samarbeta med, det vill säga utveckla pro-

dukter för, samt ger företaget en viss trovärdighet då de föreslår nya lösningar för sina kunder. 

Det samma torde gälla 3M som jobbar aktivt med utveckling i samarbete med sina kunder 

inom sina sex områden. Men mer management resurser innebär inte per automatik större kon-

troll och valfrihet över samarbeten. 3M Svenska AB svarar även till koncernen 3M vilket in-

nebär ytterligare managementresurser i form av fler (mer eller mindre)involverade chefer vil-

ket mycket väl kan tänkas sätta en viss prägel på vilka som anses vara lämpliga samarbets-

partners för ett 3M-företag och hur detta bedöms och hanteras. Ett större företag med större 

managementresurser medför vanligen större byråkrati som försvårar ett effektivt hanterande 

av samarbete. Detta skulle kunna vara en nackdel för stora företag med avseende på deras 

allianser och samarbeten, på så vis att det medför en trögrörlighet i val av samarbetspartners 

och hanterande av samarbeten, vilket Lindholm Dahlstrand inte berör. Vad gäller de mindre 

företagen innebär det enligt Lindholm Dahlstrand ett underläge i allianser och samarbeten då 

man helt enkelt inte har samma makt som större samarbetspartners har. Detta är inget som 

uttrycks explicit i denna studies empiri vilket troligen delvis har att göra med att de mindre 

företagen är ledande inom sin lilla nisch. Större aktörer kan göra samma sak som dessa mind-

re företag, men de mindre företagen var först med sina lösningar (läs innovationer) och jobbar 

aktivt för att behålla sin ledande position, detta medför ett visst förhöjt förhandlingsläge så 

länge de större aktörerna inte tjänar på att gå in på samma marknad som de små företagen och 

springa ikapp och om dem. 

 

Vi ser att de bägge små företagen ägnar mycket tid åt samarbeten, det är ett sätt för entrepre-

nörerna att testa hur realistiska och hållbara sina idéer är och att i allmänhet utnyttja sitt nät-

verk är ett vanligt sätt att lösa problem som uppstår till vardags. Samarbete är alltså ett arbets-

sätt och en metod som nyttjas av de små företagen som de tvingas till på grund av bristande 

resurser. Detta ser i sammanhanget som en fördel för de små företagen som tvingas söka billi-

ga lösningar vilket oftast sker i form av diverse samarbeten, vanligen av informell karaktär. 
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Med andra ord mindre företag kan vara bättre på att samarbeta med andra organisationer än 

vad större företag är, inte minst därför de är tvingade till detta. Detta är något som Beta bely-

ser genom att beskriva sin förmåga att ständigt söka samarbeten och ”pakter”.   
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6. SLUTSATSER 

Syftet är att analysera hur svenska innovationsinriktade företag arbetar med innovationspro-

cesser och vad de gör för att innovationsprocesser ska 1) initieras 2) hanteras och 3) kommer-

sialiseras.  

Varje innovationsprocess har sitt eget karakteristika liksom arbetet med dess initierande, han-

terande och kommersialiserande. Denna studies fall har helt olika förutsättningar skapade av 

faktorer som de själva skapat och av faktorer som de ej kan kontrollera vilket sedan har bety-

delse för vilka andra förutsättningar de kan ta till sig eller som de blir påverkade av. Dessa 

förutsättningar påverkar alltså hur företaget i fråga 1) initierar innovationsprocesser, 2) hante-

rar innovationsprocesser och 3) kommersialiserar innovationsprocesser. 

I denna mening uppfylls studiens syfte redan i resultat- och analysdelen. Vi förnekar inte 

innovationsprocessers särdrag eller företags säregna sätt att bemöta detta, men vi ser det finns 

gemensamma faktorer i de fyra innovativa, svenska företagen som har hjälpt dem att vara 

innovativa.  

Samtliga fall har visionen att vara innovativ och uppfattningen om att det går att styra innova-

tionsprocesser även om många andra faktorer och slump spelar in. 

Innovationsprocesser initieras genom att företagen har en väldigt hög kunskap inom sina re-

spektive områden och med hjälp av denna kunskap ser de möjligheter att innovera och för-

bättra saker. Omvärlden kan i vissa fall tvinga företagen att initiera innovationsprocesser. Det 

är också vanligt att innovationer initieras i samband med kundkontakter och samarbetspart-

ners. 

Alla företag har en form av gate-system (formellt eller informellt) som utgör det kriterium 

som innovationer, idéer och möjligheter utvärderas utifrån. Detta system är viktigt för hur 

företagen hanterar och kommersialiserar innovationer. 

Kommunikationen i organisationerna är rak och tydlig när det gäller sakfrågor, vid idégenere-

rande är tonen ”mjukare”. De anställda i dessa innovativa organisationer har också en själv-

ständighet och ett eget ansvar i sitt arbete som vi ser är en förutsättning för att företag ska 

kunna vara innovativa. 
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Att företags storlek påverkar hur företag jobbar med innovationsprocessers initierande, hante-

rande och kommersialiserande tar sig bland annat uttryck genom att stora företag har: resurser 

att skaffa sig ”rätt” kompetens, kan välja och kontrollera samarbetspartners, har etablerade 

distributionskanaler sedan tidigare och har standardiserade lösningar på tidigare problem. Små 

företag präglas å andra sidan av att: bristande resurser försvårar anskaffande av ”rätt” kompe-

tens, bristande valmöjlighet och kontroll över samarbetspartners, samarbeten är oftast ett mås-

te på grund av bristande resurser varför god förmåga till att söka samarbeten (oftast billiga 

sådana) utvecklas, lättrörlighet till följd av ett icke-byråkratiskt orienterade arbetssätt med 

korta beslutsvägar, mindre lättrörliga då även kapital krävs för att vara lättrörlig, avsaknad av 

rutiner och standardiserade lösningar.    
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7. DISKUSSION 

7.1 Egna tankar och reflektioner 

Det tycks vara så att företag har vissa möjligheter för att förbättra sina förutsättningar till 

innovation. En är att skaffa en stor kunskapsbas, så som Raysearch, när de rekryterade till nya 

områden och innovation uppstod då personal från olika kompetensområden strålade samman. 

Inte ens denna sammanstrålning tycks vara nödvändig för att innovation ska uppstå utan den 

kommer i sig med människor som kommer med en för företaget ny kunskap. 

Idéerna som uppkommer verkar för de stora bolagen först och främst uppkomma ifrån det 

egna företaget men också (på andra plats) i samarbete med sina partners (kunder) vilket också 

statistik tidigare har visat (se Figur 4). I de små företagen kommer idéerna från det egna före-

taget i form av aktivt sökande. Troligtvis skulle de små företagen också få uppslag till många 

idéer genom kunder och samarbetspartners, kanske har de redan fått dessa idéer men sållar 

bort dem för att de inte har resurser till annat än att koncentrera sig på sina grundinnovationer. 

Dessa kund- och samarbetspartners-relaterade innovationerna ser vi som mycket bra möjlig-

heter för företagen att kommersialisera sina idéer. Frågar kunderna efter något och ber företa-

get att utveckla något så är nästan det största problemet löst, att hitta marknaden. Så som in-

formanten för 3M uttryckte det: 

And it’s always the market that is more difficult, it’s much easier to put a new prod-

uct into an existing market than get an existing product into a new market. (3M) 

När företagen innoverar med kunder har de ju per definition marknaden klar vilket torde göra 

innovationsprocessen enklare i form av att spridningen och användningen av uppfinningen 

redan är ”säkrad” så att den kan bli en innovation. Ett uppenbart förslag blir således till inno-

vativa svenska företag att satsa på innovationer där det redan finns uppenbara kunder. 

De stora företagens "striktare" och mer formella system verkar sålla ut sämre idéer tidigt i 

processen och deras utveckling är till synes mer hållbar och ekonomiskt lönsam än för de små 

företagen. Helt enkelt: Det verkar löna sig att "tvinga in" innovationer i formella, hårda 

(gransknings)system med vissa krav på sig (ekonomiska, tidsmässiga, avkastning med mera). 

Frågan är om ett system kan ”ersätta” en entreprenör i frågan om att värdera idéer? Det hand-

lar om mjuka versus hårda värden. Hur mycket spelar ”magkänslan” och intuitionen in vid val 

av idéer och hur många bra idéer förlorar ett företag som inte har dessa entreprenörers mag-
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känsla att gå på? Vi tror att det kan vara bra med en balans mellan de strikta systemen och 

entreprenörernas magkänsla. Vissa idéer kan tyckas så tokiga att de direkt skulle sorteras bort 

i ett hårt system. Vi tror att sådana typer av idéer behöver backas upp av en entreprenörs 

magkänsla för att få genomslag och vi tror att det är viktigt att det finns sådana idéer. En käns-

la vi har är att ”roligare”, utanför-ramarna-idéer sållas bort av strikta system medan entrepre-

nörer plockar upp dem. Balansen är således viktig och ett system kan inte ersätta en entrepre-

nör, det behövs en balans mellan de två. Dessutom ser vi vikten av att också ompröva dessa 

system för att undvika spårbundenhet. 

Man kan vidare fråga sig varför individerna i de små företagen innoverar? De får jobba hårt, 

oftast utan ersättning och de får knappt någon "cred" när de gör något bra utan det är ett anta-

gande att de ska göra bra ifrån sig. Detta forskningsområde är inte nytt men samtidigt långt 

ifrån uttömt. Vi tror att de gör det för att de tycker att det är roligt, för att de brinner för entre-

prenörskap och att de ändå får bekräftelse utifrån. Deras entreprenörskap är mer som en livs-

stil än något annat. Det ger "status" att vara sin egen och att vara en innovatör och uppfinnare.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Då innovation är ett brett och diffust ämne skulle det vara intressant att gå in på de olika de-

larna av processen än mer specifikt. Ett förslag blir därför att närmare studera de olika faserna 

i innovationsprocessen; bakgrund och sammanhang, idéer och möjligheter uppstår, idéer och 

möjligheter väljs samt idéer och möjligheter exploateras. Inom dessa samtliga områden finns 

det i sin tur många olika perspektiv att välja. Det skulle också vara av intresse att se hur och i 

vilken utsträckning tillförd ny kunskap verkligen påverkar innovationsförmågan hos ett före-

tag.  

Utformningen av dessa system som de stora företagen skulle vara intressant att studera. Vilka 

kriterier baseras de på och hur fungerar de mer specifikt i praktiken. Förslagsvis skulle det 

vara intressant att ställa ”entreprenörer” mot dessa system för att få en intressant jämförelse. 

Vidare skulle det vara intressant att ytterligare fördjupa sig i småföretagarnas livsstil. Hur är 

den entreprenöriella livsstilen? Finns den och hur påverkar den entreprenörernas liv? Vilka 

drivkrafter ligger bakom detta val av liv?  Viss forskning har visserligen gjorts, men området 

är viktigt och inte uttömt varför vi ändå ger det som förslag.  
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9. BILAGOR 

9.1 Intervjuguide 

Inledande: 

Vad gör företag för att stimulera innovationer? 

Vad gör ditt företag? 

Vad gör du? 

Varför gör företag detta? 

Varför gör ditt företag detta? 

Varför gör du detta? 

Model of corporate entrepreneurship: 

Bedriver ni några ytterligare innovationer i företag förutom grundidén? Har ni några riktlinjer 

för att etablera intraprenörskapsstrategier i företaget? Hur mycket resurser lägger ni på 

innovation och att generera nya idéer?  

Organisatoriska och individuella karaktäristika 

Managementstöd: Hur ser managementstödet ut? Uppmuntrar ni varandra till att vara innova-

tiva? Hur snabbt tar ni upp och utvecklar idéer som uppkommer? Vad gör ni då? Hur gör ni 

detta? Har ni stöd för små projekt? I vilken mån? Varför? Varför inte? Tilldelar ni resurser i 

form av pengar för att utveckla nya projekt? 

Autonomi/omdömesförmåga: Hur arbetar ni i företaget? Får respektive arbeta på sitt sätt eller 

har ni ”arbetsbeskrivningar” och villkor för hur något ska göras? Hur agerar ni när någon har 

gjort ett misstag? Kritiserar ni? 

Belöningar/Förstärkningar: 

Hur belönar ni varandra i organisationen? Hur utmanar ni varandra? Vem bär ansvaret för vad 

i organisationen? Hur uppmärksammar ni när någon har gjort något bra/varit innovativ? 

Tidstillgänglighet: Avsätter ni tid för att utveckla nya uppslag? Hur reglerar ni arbetsbördan 

så att ni har tid att utveckla dessa idéer? Har ni möjlighet att samarbeta med andra? På vilken 

tidshorisont – lång eller kort sikt? 

Organisatoriska gränser: Hur ser ni på den egna organisationen? Har ni vad man skulle kalla 

ett brett perspektiv? Standardiserade tillvägagångssätt? 

Skulle du säga att du har följande karaktärsdrag: riskbenägenhet, önskan av självbestämman-

derätt, behov av att prestera, målinriktning samt ett internal locus of control? 

Plötslig händelse/omvärldsförändring Vad var det som gjorde att ni började tänka på nya 

idéer? 
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Affärs/genomförbarhetsplanering  Affärsplan för de nya idéerna? Hur ser denna ut? Vad 

omfattar den? 

Resurstillgänglighet och förmåga att ta sig över hinder? 

Idéimplementering 

Har du alla resurser och nödvändigheter för att implementera idén och påbörja innovationen? 

Hur ska detta ta sig ut? Inom det befintliga företaget? Nytt företag med din partner? Själv? 

Idéers uppkomst: 

Varför kom ni på de här idéerna? Hur? När? 

Vilka egenskaper tror du behövs för att exploatera en idé? 

Ser du din tidigare entreprenöriella bakgrund som gynnande för framtida projekt? 

Evolutionary theory: 

Förändring 

Hur uppstår förändring? När ni genererar alternative och söker lösningar på prolem? Medvetet 

agerande i svåra situationer? Andra exempel? Misstag, slump, tur, konflikt etc? Vad tror du 

spelar störst roll? 

Förekommer institutionaliserade aktiviteter i förändringssökande för dig? Uppstår det under 

samarbeta och improvisation under press och med otillräckliga beslutsunderlag? Hur gör ni 

innovation till del av de anställdas arbetsbeskrivning? Vilka är belöningarna för att vara inno-

vativa? Tillåts man inom organisationen att titta på områden utanför det normala, ofokuserad 

förändring? 

Hur påverkar dominanta grupper och egenintressen processen? Trial-and.error-lärande? Har 

du exempel på någon situation där blind förändring genererat idéer? Har ännu inte utvecklade 

produkter sålts/lovats/marknadsförts som ännu inte varit tekniskt möjligt? Har detta drivit på 

processen? 

Har ni reproducerat framgångsrika organisationers sätt att arbeta? Har detta lett till nya idéer? 

Urval 

Vilka externa faktorer till företaget påverkar vilka idéer som väljs? Exempelvis marknadskraf-

ter, konkurrens, etc. Vilka interna (inom organisationen) krafter påverkar detta val? Exempel? 

Bibehållande 

Hur bevaras redan valda mönster? Spårbundenhet? Hur ser kulturen i organisationen ut? 

Ansträngande/kämpande 

Tävling om att erhålla knappa resurser? Vilka resurser finns för innovation? Hur fördelas de? 


