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Objective: For a long-term and viable economic development to take place in a country it 

needs to promote creativity and innovation in enterprises. The study applies the process 

model to study the process of innovation in innovative companies in Sweden. The study also 

applies the technology commercialization model to indicate the ability of companies to 

commercialize the technology to the market. 

 

Main purpose: The purpose of this work is to study how companies in Sweden proceed with 

an idea generation and if they manage to commercialize these ideas. 

 

Method: This study used a qualitative approach. Multiple case studies & interviews. 

 

Conclusion: The innovative ideas in innovative SME:s in Sweden is emerged from randomly 

events and from systematic developments. Consumer chock is the trigger who draws focus on 

the idea. Personal stimulations are the factor for the entrepreneur to start an enterprise. Some 

of the companies are distinctive. The biggest problems during an innovation process are time 

inadequate and insufficient funds. The management’s criteria distinguish from the R&Ds 

criteria. The employees do not switch work during the innovation process. The companies 

cooperate with universities and government-owned institutions. Almost all companies are 

customer orientated. The companies are successful to commercialize technology to the 

market.  
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1. Inledning 

I det här kapitlet beskrivs bakgrunden och problemdiskussionen och en diskussion kring 

vikten av innovationer genomförs. Utifrån de frågeställningar som har ställts presenteras 

syftet samt uppsatsens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Innovationer är viktiga för att en ekonomisk utveckling skall ske i ett land. Ett lands välstånd 

är bland annat kopplat till den ekonomiska utvecklingen och detta understryker hur pass 

viktiga innovationer är för ett lands välfärd. I en värld som globaliseras ökar även 

konkurrensen och då behöver man gå över till en mer kunskapsbaserad ekonomi. Kreativitet 

och innovation måste främjas för att snabbare tillväxt och fler jobb kan uppstå (Europeiska 

kommissionen, regionalpolitik, 2009). I Sverige satsar innovationsmyndigheten Vinnova två 

miljarder kronor per år till forskningsprojekt för att främja hållbar tillväxt i Sverige 

(Vinnovas hemsida, 2011). Craig & Hart (1992) menar att innovationer har en viktig roll för 

de flesta företagens överlevnad och tillväxt. Page (2003) hävdar dock att 

kommersialiseringen av innovationer kan misslyckas då det är riskfyllt och dyra att utveckla.  

 

Fast än att det är riskfyllt och dyrt så utförs det mesta av forskning och utvecklings 

verksamheten i näringslivet. 2009 uppgick beloppet till 77 miljarder kronor, vilket motsvarar 

ungefär 70 procent av total forskning och utveckling i Sverige. Majoriteten av näringslivets 

forskning och utveckling görs av stora företag. Större delen av resterande FoU verksamhet i 

Sverige utförs av universitet och högskolor, vilket motsvarar 25 procent av total FoU i 

Sverige. Sverige är även ett av de länder som satsar mest på forskning och utveckling 

(Vinnovas hemsida, 2011).  

 

Detta betyder dock inte att Sverige kan utesluta konkurrens hot från andra länder. Marklund 

(2007) hävdar att på grund av globaliseringen har flytten av kunskapsintensiva tjänster från 

USA och Europa ökat till låglöneländer med goda kunskapsresurser och kostnadsfördelar. 

Detta visar vikten av innovationer i Sverige och även i Europa. I vetskap av detta beslutade 

Europeiska kommissionen juni 2010 att starta projektet Europe 2020 Strategy. Kärnan i 

denna strategi är innovationer och tanken är att förbättra villkoren och öka tillgången till 

finansiering av forskning och utveckling, säkerställa att innovativa idéer kan omvandlas till 

produkter och tjänster som skapar tillväxt och jobb (European Commission, 2010).  
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Denna studie ämnar ge en klar bild av vikten med innovationer i Sverige. Dock återstår det en 

viktig sak och det är hur kreativa företag är. Vilket innovativt tillvägagångssätt använder 

företagen i Sverige för att tillämpa en idé från början till slut och vilka problem kan uppstå 

eller har uppstått under processen? I problemdiskussionen går studien djupare i dessa frågor.  

 

1.2 Problemdiskussion 

För att främja en långsiktig ekonomisk tillväxt måste man skapa och utveckla företagsmiljön 

för att stödja innovationer och appliceringen av nya teknologier (Atun, Harvey & Wild 2007, 

s.279). Länder som genererar innovationer, skapar nya teknologier, och främjar adoptionen 

av nya teknologier växer snabbare än andra länder (Atun, Harvey & Wild 2007, s.280). 

Innovation är den faktor som utmärker sig mest och som driver långsiktig produktivitet och 

ekonomisk tillväxt. Innovationer mäts vanligen genom patent, en form av intellektuell 

egendom. För företag där mycket resurser spenderas på FoU är patent viktiga för 

produktutveckling och är generellt kritiska beslutsfaktor för framtida investeringar. Därför 

driver många EU-länder aktivt en politik för att utveckla strukturen för intellektuella 

egendomar eftersom det anses vara livsviktigt för innovationer, konkurrens och ekonomisk 

tillväxt (Atun, Harvey & Wild, 2007).  

 

Det är främst för små och medelstora företag som produktutveckling är livsviktig om de vill 

överleva och växa på marknaden: dock måste de reducera kostnaderna om de vill vara 

innovativa (Pullen et al. 2009, s.209). Jämfört med stora företag har de svårt med 

innovationsprocedurerna. De har större finansiella begränsningar, för få anställda med de 

rätta kvalitativa kunskaperna och de brukar inte ha andra produkter som kan kompensera 

eventuella förluster (Pullen et al. 2009, s.209). Samtidigt har de vissa fördelar: de är mindre 

byråkratiska och tenderar att vara mer motiverade (Pullen et al. 2009, s.209). Hög 

innovativitet är en konkurrensfördel för små och medelstora företag och för att uppnå denna 

höga nivå bör företaget arrangera dess interna organisationsstruktur så effektivt som möjligt 

(Pullen et al. 2009, s.209).   

 

Ett alternativ till en bra intern organisationsstruktur kan vara jobbrotation. Siqueira och Cosh 

(2008) nämner att företag som konstant introducerar produktinnovationer och använder sig av 

jobbrotation eller mångsidiga färdigheter är mer sannolika att bli topputförare. Kärnan i det är 
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att dessa företag som ofta skapar och inför nya innovationer i organisationen använder 

jobbrotationen och de mångsidiga färdigheterna som en mekanism att distribuera kunskapen 

inom företaget mer effektivt. Detta medför att många får ta del av nya produkter och kan 

bidra med sina färdigheter till produktens utveckling och dessa företag presterar bättre än 

andra företag inom branschen.  

 

Samtidigt är innovationer ett dilemma för företagsledare. Å ena sidan är innovationer 

erbjudna som elixir för tillväxt, lönsamhet och konkurrensfördelar. Å andra sidan finns det 

inga garantier att innovatörer blir belönade för deras ansträngning. Utmaningen är inte bara 

att skapa värde för innovationen, utan att fånga värdet av det. Avkastningar från innovationer 

kan utnyttjas av imitatörer, kunder, leverantörer och av andra aktörer som har erhållit 

komponenter och dylikt. I praxis har man försökt skapa en barriär runt innovationer för att 

erhålla så stor del av avkastningen som möjligt. Denna barriär kan vara i form av patent, 

copyrights och andra strategier som distributions-, service- och teknologiskaavtal (Pisano & 

Teece, 2007). 

 

Det kräver framgångar i en konkurrerande, högteknologisk omgivning en förmåga att förstå 

marknaden och uppfylla konsumenternas behov med nya teknologier, speciellt för små och 

medelstora företag (SMEs). Förmågan att utveckla och introducera nya och innovativa 

produkter snabbt innan konkurrenter, eller direkt efter, är nyckeln till först-på-plan-fördelar, 

uppnå produktframgångar, erhålla marknadsandelar, förlänga livscykeln, uppnå skalfördelar 

och öka avkastningen från investeringar och långsiktig lönsamhet (Allocca & Kessler 2006, 

s.279). Den akademiska forskningen om innovationshastighet, definierad som tiden mellan 

inledande idéer och introduktionen av produkten till marknaden, har ökat märkbart (Allocca 

& Kessler 2006, s.279). För SMEs är det viktigt för att erhålla konkurrensfördelar. Slutligen 

hastighet är viktigt i deras strategi och procedurer (Allocca & Kessler 2006, 279).  

 

En annan strategi kan vara internationell patentering, nödvändig för att skydda försäljningen 

av teknologiska innovationer, men det brukar innebära höga kostnader och risker. Utöver 

översättnings-, underhållningsavgifter kan dolda avgifter dyka upp i och med att företag vill 

skydda sig mot intrång i olika länder. Entreprenörer och mindre företag är sårbara mot sådant 

vågspel, eftersom de generellt utsätts för tidsbrist, har begränsade finansiella resurser, och 

sämre kunskaper kring internationell patentering (Fernandez-Ribas 2010, s.457). Trots 

hindren ökar den internationella patenteringen. Anledningarna till det kan vara många: dels 
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för att man har förbättrat och utökat patentsäkerheten utomlands och dels för att skydda sig 

mot imitatörer på den globala marknaden. Patent är ett strategiskt verktyg i en 

kunskapsbaserad ekonomi för att erhålla konkurrensfördelar och innovationskunskaper 

(Fernandez-Ribas 2010, s.457). Företag med stora innovationskulturer ser internationell 

patentering som en ny källa för kunskap och teknologi och i och med det kan dessa företag 

eventuellt få högre avkastningar från deras teknologiska investeringar (Fernandez-Ribas 

2010, s.457).  

 

Likt produktutveckling är en börsintroduktion ett mål för entreprenörssatsningar då det är en 

viktig livscykel för en företagsorganisation, menar Wu (2007). Hon menar att drivkraften för 

att gå publik är en vanlig önskan att bygga en plattform för fortsatt tillväxt. Genom att gå 

publik, kan ett företag förbättra sin tillgång till kapital och förmågan att attrahera nya resurser 

som bidrar till tillväxt, t.ex. som högkvalitativa medarbetare och samarbetspartners. Dock 

medför detta nya krav som leder till minskad flexibilitet i verksamhetsstyrningen och ökad 

vinstförväntan av aktieägare (Wu, 2007).  

 

Samtidigt är samarbetspartners viktiga i den bemärkelsen att allianser är relationstillgångar 

där företag samlar kunskaper och strategier baserat på de tillgångar ens allierade har. I 

synnerhet är stora företag och de som har mest teknologiska tillgångar anses vara de mest 

värdefulla som samarbetspartners. Allianser är även ett sätt att öka social status och 

erkännande. Synnerligen när ett litet företag eller organisation är i allians med motsvarande 

företagskapacitet, kan det stärka allmänhetens förtroende för företagets produkter och tjänster 

och därmed kan företaget dra till sig kunder och andra eventuella allianskandidater. Företag 

med stora och innovativa allianser presterar bättre än andra företag som saknar sådant 

samarbete enligt Stuart (2000).  

 

1.3 Problemformulering 

För att en långsiktig och lönsam ekonomisk utveckling skall ske i ett land behöver man 

främja kreativitet och innovationer i företag. Hur föds idéerna i företag och hur stimuleras 

kreativitet i företag? Hur finansieras de idéer som uppkommer? Motverkas kreativitet eller 

drivs de på utan hinder? Sker det jobbrotation på jobbet för att effektivisera kreativiteten? 

Vilken roll har chefen i innovationsprocessen? Sker det samarbeten med andra aktörer? Vilka 



5 

 

offentliga och kollektiva insatser gör företaget för att skydda sin kreativitet? Hur snabb måste 

man vara och i vilken omfattning kommersialiserar man nya idéer på marknaden?  

1.5 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera innovationsprocessen i SME-företag i Sverige och om de 

lyckas kommersialisera sina idéer.  

 

1.6 Avgränsning 

Studien kommer att koncentrera sig på små och medelstora företag som anser sig vara 

innovativa eller har infört något nytt på marknaden under sin levnadstid. Samtliga företag är 

kopplade till innovationsmyndigheten, Vinnova.  
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2. Teoretisk referensram 

Här presenteras teorin om processmodellen och de 12 observationer som generellt kan 

urskönjas i en innovationsprocess redogörs för.  Det presenteras även Technology 

Commercialization-modellen och med hjälp av denna modell belyses företagets förmåga att 

kommersialisera teknologin på marknaden. Slutligen presenteras tidigare forskning om 

ämnet. 

2.1 Processmodellen - de 12 stegen i innovationsprocessen 

Studien kommer att tillämpa de 12 typiska stegen i innovationsprocessen för att belysa hur 

företag går från en idéuppkomst till kommersialisering av idéerna. Processmodellen kom till 

efter att Van de Ven (2008) m.fl. forskade i ett omfattande forskningsprogram, som heter 

MIRP (Minnesota Innovation Research Program), som rörde innovationsprocessen i flertal 

företag. De lyckades identifiera 12 övergripande observationer som de delade in i tre olika 

perioder. De menade att företag företar alltid en resa i innovationsprocessen när de skapar, 

utvecklar och implementerar nya produkter. Om det är samma resa som gäller för innovativa 

företag i Sverige återstår att se. Entreprenörer och intraprenörer genomför en sekvens av 

händelser som skapar och förvandlar en ny idé till en genomförd verklighet. Händelserna som 

utvecklas under processen från initiering till implementering eller likvidering kan variera 

markant i siffror, uthållighet och komplexitet. Oavsett omfattningen är det en utforskning där 

framtiden är oklar. Att en forskning är oklar är en intressant faktor och se om det gäller även 

för de utvalda innovativa företagen. Genom en process av ”trial-and-error” uppnådde man 

stabilitet. Under den här processen förbättrade man sina kunskaper genom att reducera 

oklarheter mellan handling och utfall. Förutsättningarna för en innovation är osäkra i början, 

och händelseförloppet under utvecklingsfasen leder inte till en säker jämvikt. Vagheten i 

innovationsprocessen har lett många akademiker och ledare till att använda ett annat synsätt 

på innovationsprocessen.  

 

Van de Ven (2008) m.fl. första antagande är processens vaga förutsättningar. Deras andra 

antagande är att många omärkbara och oidentifierbara vetenskapliga faktorer antagligen 

påverkar innovationsutvecklingen, vilket gör det omöjligt och se vad som orsakar vad och 

lämnar statistisk beskrivning som den enda pålitliga källan. Problemen med båda antaganden 

är att det leder till en ad hoc-förklaring av innovationsprocessen. Dessa antaganden bidrar 

ytterligare med lite kunskaper till att företa en innovationsprocess. Van de Ven (2008) hävdar 

att innovationsprocessen är förutsägbar och hanterlig. Man kan inte växla processen i företag 
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från initiering och utveckling till implementering och spridning, alla faser måste ske 

parallellt. Annars kan man inte bidra till skapande av innovation och utveckling.  

 

De 12 övergripande observationerna var delade i tre olika perioder: Initieringsperiod, 

utvecklingsperiod och implementeringsperiod. De tre första observationerna hamnar i 

initierings period.  

1. Mognad. Första steget i en innovationsprocess är då flera personer engagerar sig i 

olika aktiviteter för att lägga grunden till en innovation. Många händelser var inte 

avsiktligen tänkta att vara innovationer. Innovation kom till av en ren slump.  

 

2. Chockutlösta innovationer. Vissa innovationer kommer till efter att en intern eller 

extern chock sker inom organisationen. Många innovationsidéer har grott men inga 

har trätt fram förrän en chock har utlöst dem. Entreprenörer eller intressenter inom 

organisationen lägger fokus på denna innovation efter chocken. Exempel på chocker 

kan vara nya ledare, produktfel, budgetkris och så vidare.  

 

3. Tillgångar och utsättande. Entreprenörer utsätts för två olika risker: personlig 

finansiell exponering och förväntan av ouppnåeliga projektresultat. Entreprenörer tar 

på sig personliga risker och ordnar marknadsstrategi för att skapa en bra asymmetri 

mellan sig själv och investeraren.  

 

Utvecklingsperioden består av sju observationer.  

4. Profilering. Lanseringen av utvecklingsaktiviteterna gjorde att det blev svårare att 

leda då innovationsidéer och aktiviteterna designades på olika sätt. En 

initieringschock stimulerar en simpel chock som kan leda till multipla avvikelser 

under en utvecklingsprocess.  

 

5. Bakslag inträffar ofta. En vanlig händelse under innovationsresan är att antalet 

bakslag ofta ökar då initieringsplaner går snett eller oväntade omgivande händelser 

inträffar som ändrar betydande som ändrar grundantagandena på ett betydande sätt, 

samt kontexten av innovationerna. Exempel på bakslag kan vara att justera tillgångar 

och scheman. 
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6.  Skiftande kriterier för innovationsprestanda. Utfallet av prestandakriterierna används 

av entreprenörer och chefer för att värdera deras innovationer över tiden. Ledningens 

och innovatörernas kriterier kan skilja sig från varandra.  

 

7. Rörlig innovativ personal. Personalmönstren i en innovationsprocess är tillfälliga och 

flytande. Personalen i innovationsteamet jobbade deltid, upplevde hög 

personalomsättning och även teknisk kompetens. Dock saknade de erfarenhet av att 

utveckla en innovation. Deltagare i innovationsprojektet var med i början av 

utvecklingsarbetet men inte i slutet.  

 

8. Högsta ledningens engagemang och roller. Tre gemensamma mönster observerades i 

investerarnas och toppchefers beteenden i deras innovationer: 1. Många toppchefer i 

olika hierarkier var aktivt involverade med att utveckla deras innovationer. 2. Dessa 

toppchefer eller investerare har olika roller och affärs idéer. 3. Toppchefer tog 

pragmatiska beslut som en respons för att ändra innovationsförhållanden.  

 

9. Relationer ändras ofta. När innovationer utvecklas med tiden involveras fler aktörer 

allt eftersom. Ett komplext nätverk för utbyte av relationer framträder, där individer 

och intressenter engagerar sig i serier av transaktioner som är nödvändiga för att föra 

utvecklingen framåt.  

 

10. Industrilaget spelar. Det är inte bara innovationsresan som involverar mikro- och 

patentskyddande utveckling av en särskild innovationsenhet eller service, den skapar 

också ett samhälle eller industriinfrastruktur som behövs för att implementera eller 

kommersialisera en innovation. Entreprenörer och chefer spenderade mycket tid på 

kollektiva och offentliga insatser för att skapa en infrastruktur i branschen.  

  

Implementeringsperioden består av två observationer. 

11. Förbinder det nya med det gamla. I innovativa företag implementerade man den nya 

tekniken med den gamla tekniken på grund av begränsade tillgångar och även för att 

det kunde utgöra ett politiskt hinder. Människor är motvilliga till förändringar, dels 

för att det är nytt och oprövat och dels för att de känner sig trygga med det gamla. 
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Implementering av innovationer fortsatte mer smidigt i de fall där de nya 

innovationerna fördes samman med de befintliga arrangemangen. 

  

12. När innovationer stannar. Innovationer avslutas när de är implementerade och 

institutionaliserade eller när tillgångarna tar slut. Den här observationen är 

fundamentalt viktigt för att förklara entreprenörens benägenhet att utveckla nya idéer. 

  

Som tidigare nämnt kommer studien att tillämpa de 12 stegen i processmodellen för att belysa 

hur små och medelstora företag går tillväga från en idé till kommersialisering. Som 

komplement till processmodell-teorin använder studien även technology commercialization-

modellen som Zahra & Nielsen (2002) använder i sin studie. Med hjälp av denna modell vill 

uppsatsen belysa företagens förmåga att kommersialisera teknologi på marknaden.  

 

2.2 Technology Commercialization 

Zahra & Nielsen (2002, s.379) menar att framgångsrik teknologisk kommersialisering är 

nyanserad. Den relaterar till företagets förmåga att (1) utveckla och introducera en stor 

mängd produkter och processteknologier, att (2) skapa radikalt nya produkter, att (3) 

påskynda introduktionen av nya produkter till marknaden, och (4) skapa nya kunskaper. 

Dessa dimensioner är sammanflätade och är nödvändiga för att förstå de faktorer som 

påverkar teknologisk kommersialisering (Zahra & Nielsen 2002, s.379).  

 

Nya produkter hjälper företaget att nå marknadsledande position och att uppnå tillväxt och 

lönsamhet (Zahra & Nielsen 2002, s.379). De ökar även företagets förståelse för kundernas 

behov och förbättra marknadens acceptans (Day 1999, s.14). Kännetecknas de innovativa 

företagen i Sverige av dimensionen frekvens så måste små företag måste reducera sina FoU-

kostnader för att överleva (Pullen et al. 2009, s.209). Hur ska små företag kunna introducera 

nya produkter eller ens nya applikationer på marknaden? Om de måste reducera kostnaderna 

för forskning och utveckling, kommer inte det hämma kreativiteten inom företaget? 

Följaktligen kan man undra hur radikalt ett litet företag kan vara när det gäller 

produktnytänkande (Zahra & Nielsen 2002, s.379).  
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Kommersialiseringshastighet indikerar företagets förmåga att introducera nya produkter eller 

teknologier innan konkurrenterna (Zahra & Nielsen 2002, s.379). Introducering av nya 

produkter snabbare än konkurrenterna är nyckeln för först-på-plan-fördelar för små och 

medelstora företag, fördelar som att erhålla marknadsandelar eller långsiktig lönsamhet 

(Allocca & Kessler 2006, 279). De nya kunskaper som skapas genom teknologisk 

kommersialisering möjliggör för företaget att utveckla radikala innovativa produkter som 

formar konkurrenslandskapet (Zahra & Nielsen 2002, s. 379). Det är viktigt att fånga värdet 

av de nya kunskaperna, dvs. patentera innovationerna, då avkastningar från innovationer kan 

t.ex. tas av imitatörer (Pisano & Teece, 2007). Det är ett tydligt hot mot små och medelstora 

företag då de har begränsade finansiella resurser och sämre kunskaper kring internationell 

patentering (Fernandez-Ribas 2010, s.457) 

 

I figuren nedan presenteras technology commercialization-modellen överskådligt, där 

frekvens innebär antalet nya produkter som introduceras på marknaden, radikalitet innebär 

hur pass nyskapande produkterna är och antalet som introduceras på marknaden, samt patent 

som innebär registrering av nya kunskaper som dessa produkter medför och slutligen 

hastigheten i att introducera nya produkter på marknaden.   

 

 

 

Figur 1. Technology Commercialization model. Eget arbetat. 

   

 

 

 

TC 
Frekvens 

Radikalitet Patent 

Hastighet 
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3. Metod 

Metod-avsnittet inleder med att belysa det tillvägagångssätt som studien har använt och vilka 

som ingår i urvalet. Det framgår även om hur datainsamlingen har gått tillväga och till sist 

hävdas uppsatsen giltighet. 

3.1 Forskningsdesign och ansats 

Tillvägagångssättet studien väljer att besvara frågeställningarna med måste tillhandhålla 

väsentligt mycket data för att kunna skilja på de kännetecken som finns i 

innovationsprocessen varje företaget förknippas med. Studien ämnar beskriva de 12 olika 

observationer företaget tillämpar i en innovationsprocess och studien ämnar även besvara 

huruvida företagen i Sverige lyckats kommersialisera sina idéer.  

 

Därmed var det naturligt att använda sig av fallstudier för att besvara frågeställningarna. 

Anledningen till detta är att fallstudier erhåller en stor mängd relevant data om en viss 

företeelse (Johannessen & Tufte, 2003). Uppsatsen använder sig av flerfallsstudie för att 

upplysa om vilka egenskaper de utvalda innovativa företagen har och jämför därefter de 

undersökta företagens. Det finns inget särskilt huvudfall som skall jämföras utan de 

egenskaper som härleds ur den teoretiska referensramen skall besvaras. Johannessen & Tufte 

(2003) påstår att kvalitativ dataanalys är ett samspel mellan induktiva och deduktiva ansatser.  

 

Teorier är viktiga som utgångspunkt men måste anpassas utifrån de data som erhålls. En 

analys måste ha en applicerbar teori och befogad empiri. Studien lutar mer åt att använda sig 

av deduktiv ansats, där generella uppfattningar skall överföras till det konkreta (Johannessen 

& Tufte, 2003) och se om de generella egenskaperna som har presenterats i den teoretiska 

referensramen passar in hos de utvalda företagen. Uppsatsen kommer att analysera 

meningsinnehållet av datainsamlingen och kategorisera det efter hur teorierna är upplagda. 

Upplägget disponeras först så att innovationsprocessen i företagen förklaras med hjälp av 

datainsamlingen. Därefter vill uppsatsen lyfta upp företagens förmåga att kommersialisera 

sina idéer. 

 

3.2 Urval 

Då uppsatsen ämnar att studera innovationsprocessen i innovativa företag i Sverige i 

förhållande till processmodellen och om de lyckas kommersialisera sin idé var det givet att 

urvalet skall bestå av små och medelstora företag som har beviljats bidrag från Vinnova-
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myndigheten. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och vill utveckla Sveriges 

innovationskraft för en hållbar tillväxt. I och med detta valde man ut företag, inte i 

generaliserande eller representativt syfte (Holme & Solvang, 1997), utan för att upplysa och 

skapa en djupare förståelse om innovativa företag i Sverige. Två av de utvalda företagen 

kommer inte att presenteras i uppsatsen då företagen vill förbli anonyma. Dock vill studien ge 

läsaren en uppfattning om vilka typer av företag som har deltagit: 

1. Det första företaget har sin verksamhet inom läkemedelsbranschen och är ett litet 

företag. Representerades av en person. Pseudonymen för detta företag är Alfa.  

2. Det andra företaget har sin verksamhet inom verkstadsindustrin och är ett mellanstort 

företag. Representerades av tre personer. Pseudonymen för detta företag är Beta.  

3. Omnisys huvudsakliga verksamhet är utveckling och produktion av högpresterande 

elektronikhårdvara, främst för rymdindustrin men även för andra vetenskapliga, 

säkerhets- och medicintekniska applikationer. Företaget grundades av två personer 

1992. Företaget har växt organiskt till att vara Sveriges ledande SME-företag inom 

rymdteknik och har 20 högkvalificerade heltidsanställda. Omsättningen 2009 var ca 

28 miljoner kronor och de har bland annat Svenska rymdstyrelsen och Europeiska 

rymdstyrelsen som kunder. Omnisys är ett litet aktiebolag och representerades av 

FoU-chefen Stefan Andersson.  

4. MoRe Research fokuserar sin verksamhet på kostnads- och kvalitetsoptimering av 

produktionsenheter inom massa- och pappersindustri, kemisk industri och 

bioraffinaderier. Företaget är organiserat i två avdelningar; processteknik & 

analysteknik. MoRe Research är en avknoppning från MoDos FoU-verksamhet. 

Företaget omsätter ca 32 miljoner och har 38 heltidsanställda. MoRe Research är ett 

litet aktiebolag och representerades av FoU-chefen Jan-Erik Hägglund.  

Representanterna från företagen som har deltagit i studien är individer med hög kompetens 

inom innovationer och deras framkomst. De har antingen grundat företaget eller har 

angeläget medverkat i företagets verksamhetsutveckling och har djupförståelse inom ämnet.  

3.3 Datainsamling 

Uppsatsen tänker inte skilja på datainsamlingen och kategorisera dem utifrån sekundär- eller 

primär data. Tanken är att all data som samlas in är lika väsentlig och varje deldata tillför 

relevant information angående företeelserna som skall studeras. Informationen har hämtats 

från databaser såsom Business Source Premier, Affärsdata, JStor, OECDiLibrary, Orbis, 

Vinnova, Google Schoolar. Sökord som: innovation, innovations in firms, mesauring 
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innovations, SME (small, medium enterprises), technology, industry, patent- & innovation 

infringement har används. För att erhålla så relevant data som möjligt har journaler från år 

2000 och framåt prioriterats, dock finns det undantag för vissa journaler som är av väsentlig 

betydelse för ämnet.  

 

En stor del av informationen har hämtats från deltagare som har intervjuats. Intervjufrågorna 

var strukturerade för att få mer kontext runt svaren och förenkla tolkningen av svaren och det 

skulle även leda till att effektivisera analysen av frågorna och möjliggöra kategoriseringen av 

dem (Johannessen & Tufte, 2003). Studien valde respondentintervju form antaganden om att 

det skulle bli effektivast av den anledningen att respondenterna var insatta i företeelserna som 

skulle studeras. Intervjufrågorna var härledda från den teoretiska referensramen och 

formulerade på så sätt att kunna svara på frågeställningarna.  

 

Personintervjuer har använts för att skapa en förtroendeingivande stämning vilket leder till 

mer genuina svar på de ställda frågorna. Det har även gett möjligheten att förklara vissa 

frågor för respondenten och på så sätt förhindra missförstånd med intervjufrågorna. Avsatt tid 

för intervjuerna var upp till två timmar och det gav respondenterna tid att reflektera och 

resonera kring frågorna. Informationen från respondenterna spelades in med en Mp3-spelare 

och på sätt låg fokus enbart på diskussionen mellan intervjuaren och respondenten. 

Respondenterna visade även upp produkterna och demonstrerade hur de fungerade och det 

var en absolut intressant instickare för intervjuaren men detta faller utanför studiens 

omfattning. Personintervjuer användes för Alfa- och Beta-företagen. 

Telefonintervju har också använts men de har inte varit lika omfattande som personintervjuer 

då respondenterna antagligen inte upplevde den trygghet de behövde för att obehindrat kunna 

svara på intervjufrågorna. Samtliga intervjusamtal tog ca 20 minuter var och samtalen 

spelades in med hjälp av en dator. Telefonintervjun genomfördes med Omnisys & MoRe 

Research. 

 

Operationalisering  

Samtliga intervjuer har spelats in antingen av en Mp3 eller av en dator. Det kan vara värt och 

nämna att man hade högtalarfunktionen i telefonen när det var telefonintervju, så att datorn 

skulle kunna spela in det som sades. Detta har gjorts för att på bästa möjliga sätt erhålla och 

säkerställa allt respondenterna säger under intervjun. Intervjuinspelningen har därefter 

transkriberats ner till Word. Transkriberingen av Alfas och Betas intervjuinspelningar tog upp 
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till 3 timmar var. För Omnisys & MoRe Research tog det upp till 1,5 timmar var. Samtliga 

transkriberingar har dubbelkollats så att inga data har gått förlorad.  Därefter har man försökt 

lyfta upp relevant data till resultaten. Det kan ha hänt att man har missat och lyfta upp enstaka 

data som kan ha varit relevant men tanken var att göra ett upplägg som gör det enklare för 

läsaren och förstå den informationen som har hämtats in. All data som har transkriberats från 

intervjun har inte tagits med då det skulle försvåra för läsaren och ha en inblick i det studien 

och dess trovärdighet.  

 

Datainsamlingen har därefter presenterats kategoriskt i resultat- och analysdelen. 

Kategoriuppdelningen har gjorts så att det passar studiens teorier och modeller. Den första 

kategorin är de innovativa företagens uppfattning om innovationer. Sedan presenteras de 12 

observationerna i teorin om Processmodellen var för sig. Materialet från datainsamlingen kan 

ha gått om lopp men det är en naturlig del av en process då det inte finns klara gränser mellan 

observationerna.  Slutligen presenteras Technology Commercialization modellens fyra 

dimensioner var för sig.  

 

3.4 Validitet 

För att få så valid svar som möjligt var det viktigt att formulera intervjufrågorna så korrekta 

som möjligt. Frågorna skall presentera förhållandena mellan teorin i studien som skall 

undersökas och de konkreta data som erhölls. Datainsamlingen har skett genom intervjuer 

och genom inhämtade journaler som behandlar liknande företeelser. Data från intervjun 

kommer från nyckelpersoner inom företaget och är insatt i innovation och entreprenörskap. 

Data anses vara giltig av den anledningen att de har överväldigande stort insyn i företagets 

verksamhet och kan ge studien riktig data. Författarna till journalerna är forskare från 

högskolor med gott anseende och journalerna är hämtade från ansedda databaser. Följaktligen 

har uppsatsen granskats och korrigerats av opponenterna och av handledarna.  

 

Källkritik  

När telefonintervjun genomfördes användes telefonens högtalarfunktion och datorn som har 

en inbyggd mikrofon. Under telefonintervjun fanns det inga konstigheter och allting som 

sades uppfattades av både parterna. Däremot har samspelet mellan telefonens 

högtalarfunktion och datorns mikrofon i enstaka fall inte varit tillräckligt vilket har lett till att 

respondentens svar har inte tagits upp. Detta kan ha medfört ett visst bortfall av relevant data.  
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4. Resultat  

I detta kapitel presenteras de intervjuade företagens allmänna uppfattning om innovationer 

och därefter övergår diskussionen till en presentation av processmodellen. Slutligen 

diskuteras företagens förmåga att kommersialisera den nya teknologin.  

4.1 Processmodellen – de 12 stegen i innovationsprocessen 

4.1.1 Initieringsperioden  

Mognad  

Respondenten i Alfa tycker att idéer är av rent generell art. Oftast brukar man säga att 

innovationer är planerade men så är det inte i det verkliga fallet, utan det är nästan alltid att 

man snubblar över någonting men samtidigt måste man ha en viss process och snubbla över. I 

deras senaste projekt åkte respondenten till Tyskland för att titta på en helt annan typ av 

produkt och i labbet såg respondenten någonting som man inte kände igen och det var det 

som triggade igång idéerna för hur maskinen skulle se ut. Det är vanlig väg till nya produkter, 

de facto. Respondentens syn på innovatören:  

 

”Vi är inte så jävla smarta som man ser oftast i tidningarna, att man planerar och så gör 

man det. Det är inte så det går till.” 

 

I Alfa-företaget är det personligt stimulans som stimulerar en idéuppkomst. Det är någonting 

som är kul och man provar sig fram och om man har tur så funkar det. Sen jämför 

respondenten det lilla företaget med ett stort företag och nämner att det är väldigt tungt i stora 

företag. Det är mycket mer byråkratiskt och att det kan ta mycket längre tid och det är svårt 

att göra små experiment. Små skaligheter är nästan omöjligt. Skiftnycklarna man hade 

passade de stora bultarna och gick inte och dra på de små bultarna.  

Respondenten I Beta-företaget tycker att det finns en del innovativa personer inom företaget 

som genererar många idéer. Det kan vara slumpmässigt eller efter den ökade förståelsen för 

produkt tekniken. Alla har möjlighet att bidra till produktutvecklingen men kan bromsas av 

en högre uppsatt person då de tycker att man har tänkt fel och då får man modifiera om sin 

tänkande. Anledningen till det är att det kostar för mycket pengar att sätta igång nyskapande. 

Man får sätta sig ner och göra upp konsekvenserna av idén, säger ena respondenten.  
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De innovationer som föds i Omnisys däremot är systematiskt utvecklade. Företagsmiljön är 

väldigt högt i tak och de arbetar väldigt självständigt. Då kommer de här innovationerna 

fram, enligt Stefan Andersson. 

Jan-Erik Hägglund från MoRe Research tycker att för att en idé skall födas måste det finnas 

ett problem. Det är inte slumpen som avgör om huruvida man kommer på en innovation eller 

inte. Innovation kommer under en process när man försöker lösa ett problem. De stimulerar 

inte idéerna speciellt mycket då de går efter kundkraven.  

 

Chockutlösta innovationer 

Alfa-företaget är riskkapitalägda och respondenten upplever att det kommer ungefär varje år 

en oväntad eller i egentligen väntad chock. De får dra ner, bygga om och fokusera på olika 

saker. Det är lite riskfyllt anser respondenten. En del säger att det är bra med förändringar och 

det kan man alltid diskutera då det är väldigt många idéer som förstörs då riskkapitalister inte 

förstår hur man tar fram en produkt. Så här säger respondenten om innovationskostnaden:  

 

”Innovation är inte dyrt. Innovation och kompetens är billigt. Däremot nästa steg när du ska 

göra produkt av det då är det dyrt, för det är då de stora musklerna kommer fram.” 

 

I läkemedelsindustrin måste du köra kliniska studier och det är väldigt dyrt. Det är även dyrt 

också att i och med att innovationen kommer så ska den genom gå någon typ av koncept test, 

som företagsstudie osv. Om man har helt nya idéer då har man också problem med att 

marknadsföra enligt respondenten. För att om man är nummer två, tre eller fyra i marknaden 

då har loket redan gått igång, men att komma in på ett helt nytt område är mycket tungt och 

det är väldigt många företag som inte klarar av det. Hur innovativ och bra produkten än är, så 

måste de ha ett lok som drar lasten, och finns inte marknaden där så blir det ofantligt svårt. 

När entreprenören jobbade för det stora företaget fick hans idé avslag från ledningen då de 

tyckte att man inte kunde satsa på det då ingen hade gjort något liknande förut. 

Ledningsorganen är inte särskilt nytänkande enligt respondenten och då fick han starta eget 

och finansiera den själv.  

I Beta-företaget har man inte upplevt någon ägarchock eller budgetchock osv. lik Alfa-

företaget, utan de upplever mer en konsumentchock. De var tvungna att ändra på sin 

konstruktions tänk för att kunna tillhandhålla kundkraven. Det måste finnas en potential för 

att de skall kunna investera i idén.  
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I Omnisys upplever man inte någon chock för de går efter kundefterfrågan. De projekt som 

utvecklas i företaget är extremt långsiktiga.  

Likt Omnysis så upplever inte MoRe Research någon chock. Företaget utvecklar inte några 

egna produkter utan då det är ett FoU-företag får de order från andra företag vilket leder till 

att de startar upp projekt när en order läggs. Konsumentchock kan relateras till både Omnisys 

och MoRe Research. Principen är det samma då dessa företag får order från kunden och de 

utvecklar efter kundens önskemål.  

 

Tillgångar och utsättande 

Entreprenören i Alfa-företaget vände sig till Vinnova som finansierade hans projekt. När 

företaget därefter lyckades med testerna fick de ytterligare bidrag från Vinnova då det var en 

framgång. Idag finansieras företagets FoU av riskkapitalisterna som skjuter till med pengar. 

Asymmetrin mellan företaget och riskkapitalistägarna är, enligt respondenten, att ägarna vill 

tjäna pengar. De vill att företaget skall gå bra så att man kan anställa mer och producera mer.  

I Beta betalar man 95 % av FoU själva. Därefter brukar de ta stöd från Vinnova när de vill 

göra studier som de behöver stöd till. De genererar tillräckligt med pengar för att avsätta 

pengar till forskning och utveckling då det är en naturlig del av deras budget. När det 

kommer till asymmetrin mellan ägarna och företaget så finns det för- och nackdelar enligt 

respondenten. Beta-företaget är amerikansktägd och det blir lite svårt med en annan kultur 

och det uppstår praktiska problem. Fördelen är att kommunikationen fungerar bra vilket leder 

till snabba beslut.  

Omnisys får finansieringsbidrag från Vinnova i liten mängd. De blir även finansierade av 

svenska rymdstyrelsen och de finansierar själva vissa projekt då det är en del av budgeten. 

Omnisys får även utvecklingskontrakt från rymdorganisationerna och det är då dessa 

organisationer som står för utvecklingskostnaderna. Omnisys är ett litet företag och det finns 

två delägare i företaget. Båda ägarna är i allra högsta grad engagerade i utvecklingen och 

designen av produkterna.  

Om det är större projekt så får kunden betala innovationsprocessen i MoRe Research. Om det 

är mindre projekt som inte är så omfattande avsätter MoRe Research medel för att kunna 

genomföra det. De kan även få offentlig finansiering men då gäller det mer omfattande 

innovationsprojekt. Asymmetrin är så pass i företaget att ägarna inte har någon inverkan alls 

på innovationsprocessen. 
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4.1.2 Utvecklingsperioden  

Profilering  

Alfa-företaget använder sig av en projektmodell som heter Venell. Med hjälp av denna 

modell dokumenterar de innovationsprocessen och kan ta kortsiktiga alternativt långsiktiga 

beslut kring produktprojektet.  

I Beta-företaget använder de sig av en process som heter New Product Development. 

New Product Development processen är anpassad och koncentrerad på att de jobbar ihop med 

kunden och att de försöker tillmötesgå kundens behov och under processen kan det generera 

en innovation säger respondenten.  

Normalt sett gör Omnisys ganska stora system många gånger och då kan det hända att även 

på det stora hela har Omnysis en klar bild om hur det ska se ut och vilka egenskaper 

produkten ska ha. Det kan vara vissa delar av en komponent som de kan vara osäkra på och 

där utvecklar de då flera modeller och testa vilken som funkar bättre och ibland vet de exakt 

hur de ska göra, enligt Stefan Andersson. 

I MoRe Research har de inte så stora produkter och med de små produkterna försöker de 

hålla sig till en modell. De samarbetar även med kunden för att lösa eventuella problem som 

kan uppstå. Omnisys och MoRe Research har ingen specifik modell likt Alfa & Beta. 

 

Problem inträffar ofta 

De problem som har uppstått i Alfa-företaget är ambitiösa program som de har startat och 

inte kunnat fortsätta på grund av ekonomiska och resurs skäl och det händer lite för ofta för 

man inte har koll på vad som ska hända. Det är jobbigt och dyrt.  

Tiden och verifikationen av ett projekt upplever man som problem i Beta-företaget. De 

upplever även finansiella begränsningar som ett problem men nämner även att det är gäller 

hos alla företag. Så här berättar en av respondenterna situationen: 

 

”Det går åt tio gånger så lång tid och två gånger så mycket pengar, man säger att det här är 

billigt och skriver ner det men så blir det aldrig, det är en klassiker.” 

 

I Omnisys är det oftast rena tekniska problem och oftast leder det till tidsproblem. De har inte 

problem med att nyckelpersoner hoppar av. De upplever inte heller några finansiella problem, 

då har antingen kunden skjutit till pengar eller så har Omnisys själva skjutit till med pengar 

från sin egen kassa. De har även fått finansiellt stöd från rymdstyrelsen i vissa fall.  



19 

 

I MoRe Research fall kan det vara att idén inte riktigt blev som man trodde. Att den valde 

egenskapen inte har uppträtt som de har förväntad sig. Det har även hänt att nyckelpersoner 

har hoppat av under innovationsprocessen och som har hittat nytt jobb. I MoRe Research 

upplever de alltid finansieringsproblem då de måste hålla fast vid den budget som är avsatt 

till projektet. Bortsett från när de får offentligt stöd. Just därför gör de inga radikala 

investeringar. Inköp av produktionsmaskiner till labbet utgör ett problem även för företaget.  

 

Skiftande kriterier för innovationsprestanda 

I Alfa-företaget skiljer utfallskriterierna mellan ledningen och FoU-avdelningen. Ledningen 

är oftast marknadsinriktad och det är ständigt en kamp mellan marknadssidan och 

utvecklingssidan. Marknadssidan vill ha ut produkter till marknaden omgående och oftast tar 

de ut produkter för tidigt och det kan vara lite problematiskt.  

Ingenjörerna i Beta-företaget är rätt fokuserade och medvetna om att de måste tjäna pengar på 

sina produkter. De upplever en öppen dialog med ledningen och fokuserar på förbättringar på 

produkten så att de kan generera pengar till företaget. De har även en affärsenhet som 

kommersialiserar produkterna och som även ger feedback till FoU-avdelningen om hur 

marknaden ser ut och vad marknaden efterfrågar och detta skapar samförståelse över 

utfallskriterierna.  

I Omnisys är kriterierna desamma mellan ledningen och FoU-avdelningen då även ledningen 

är en del av FoU-avdelningen.  

MoRe Research är ett litet företag på 40 personer och de har inte direkt någon gräns mellan 

ledningen och FoU-avdelningen. Men ledningen är intresserad av marknadsfrågor och kan 

likvidera idéer när de tycker att det inte passar, enligt Jan-Erik Hägglund.  

 

Rörlig deltagande av innovativ personal 

Personligen tycker respondenten att man ska byta jobb hyfsat ofta och att man ska ta in nytt 

folk. I ett litet företag är man däremot lite mer beroende av nyckelpersoner. Exempelvis kan 

en programmerare vara viktigt då man knackar in fem- till hundra tusen rader och när den 

personen hoppar av blir det svårt för den ny rekryterade programmeraren och sätta igång fast 

än att det finns dokumentation tillgänglig. Men i många fall övervärderar man lite den 

kompetens som finns då det är sällan det är så unikt som man vill påstå. Nyckelpersoners vikt 

enligt respondenten: 
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”Ju större företag det är, desto lättare är det, därför att det är oftast små kuggar hela tiden, 

här är det lite större kuggar, och det är klart att små företag kan ju få problem.” 

 

Det finns ingen jobbrotation i Alfa-företaget. Det går inte av den anledningen att det inte 

finns riktiga karriärmöjligheter eller att det är lite med svängrum. Men däremot så har alla 

mer kunskaper inom olika arbetsuppgifter än vad de skulle annars aldrig haft då man är 

inkopplad på alla möjliga håll. Man får vara med i många beslut och det är mycket bredare på 

små företag, generellt.  

I Beta-företaget ser de positivt till nya rekryteringar. De känner inte av att nyckelpersoner 

hoppar av företaget, tvärtom, ibland vill man ha generationsväxling inom företaget då de nya 

tar in nya idéer och kunskaper. Inom Beta-företaget sker det ingen jobbrotation men det finns 

möjlighet för alla och prova på nya saker. De kan vara med i små projekt och testa saker. Det 

är en fördel att växla personal när ett projekt tar lång tid och ingenjörerna blir 

understimulerade. Nya personer ser med ett nytt perspektiv och sätter upp nya mål vilket 

leder till att innovationsprocessen kan fortskrida utan några större problem, enligt 

respondenterna.  

I Omnisys har de väldigt låg personalomsättning. De har problem med att rekrytera på grund 

av att de har en väldigt speciellt teknik och oavsett vem som rekryteras får genom gå en 

upplärningsperiod. De har svårt och få in folk som kan bli produktiva på kort tid. Undantag är 

vid hård arbetsbelastning och när produktionsfasen är igång, tar de in konsult hjälp för att 

lösa de korttidsproblem som uppstår. Oftast är det problem i produktionen som företaget 

behöver hjälp med snarare än design och utvecklingen av produkten. De har ingen 

jobbrotation men de håller på med många olika saker. Det är få anställda med bara en 

arbetsuppgift och vid vissa tillfällen får personalen även inrikta sig på andra arbetsuppgifter 

vid behov.   

I MoRe Research strävar de efter att behålla nyckelpersoner som arbetar inom 

innovationsprocessen men om de inte lyckas med att behålla nyckelpersoner så har de 

däremot inga större problem och rekrytera nya kompetenser till företaget. Personalen i 

företaget får prova på nya arbetsuppgifter då de är lite rädda att förlora nyckelkunskaper och 

de försöker att hindra det genom att rotera på personalen som får testa på nya saker.  

 

Högsta ledningens engagemang och roller 

I ett litet företag som Alfa har anställda stort ansvar. Det är bara VD som har större ansvar då 

man får alltid ta självständiga beslut och ingen som ger en direktiv över hur man ska göra 
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sina arbetsuppgifter. I Alfa företaget deltar chefer aktivt i innovationsprocessen och driver 

processen. Exempelvis i förhållande till stora företag är stora chefer aldrig innovativa, inte 

inom innovationsprocessen utan det är mer om administrativa frågor enligt respondenten. Så 

här förklarar han chefernas roll i stora företag: 

 

”Deras besluts underlag kan vara väldigt magert och man kan aldrig kontroller deras beslut 

för då har de slutat oftast med en bra bonus.” 

 

I Beta-företaget finns det ansvarsfrihet så länge man håller sig inom ramarna. Det vill säga att 

man inte överskrider budgeten. Cheferna är inte engagerade i innovationsprocessen mer än att 

följa processens fas resultat och budget.  

I Omnisys finns det ansvarsfrihet inom vissa gränser. Det ställs vissa krav från kunden och de 

kraven finfördelas till delsystem. Man måste uppfylla de kraven och hur man gör det är upp 

till designern.  

Anställda på MoRe Research har stor ansvarsfrihet. Alla ansvarar för sina egna delar och får 

driva på sitt eget sätt, mer eller mindre. Om det passar chefens tekniska kompetens kan de 

även komma med förslag till lösningar under innovationsprocessen.  

 

Relationer ändras ofta 

Alfa-företaget tar emot mycket extern hjälp. De som jobbar i företaget har senior kunskaper 

då man har jobbat tidigare i stora företag och föreläst på högskolor men man skriver patent 

tillsammans med professorer från Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet 

betalar patenten osv. så det är mycket brett. De köper in även konsulter, som exempelvis 

mjukvara folk, kemister. Man har aldrig allting på ett litet företag.  

Beta-företaget samarbetar med offentliga myndigheter som Vinnova och med andra företag. 

De samarbetar även med högskolor. Samarbetet går inte ut på att utveckla nya produkter utan 

om att kunna forma marknadslandskapet för ens produkter.  

Omnisys samarbetar med andra företag. De samarbetar både med andra företag och de är 

engagerade i kompetens center och högskolor. De tar även in industri doktorander ett par 

stycken för att forska om tekniken som är ganska nytt på marknaden.  

MoRe Research samarbetar med andra organisationer som högskolor och offentliga 

myndigheter under en produktutveckling. De samarbetar även med kunden och utvecklar 

produkten tillsammans. Kunden kan vara med och påverka mycket under 

innovationsprocessen.  
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Industri laget spelar 

I Alfa-företaget försöker man sätta upp standard så att de kan använda sina maskiner i vissa 

områden. De försöker lobby in nya lagar alternativt ändra på lagen. De tar även patent på sina 

produkter och applikationer.  

Det nämndes tidigare att Beta formar marknaden. Det de gör är att försöka skapa standarder 

om huruvida vilka egenskaper och design som ska gälla i produkter i denna bransch. De sitter 

med i råd och sätter upp bestämmelser. De är medlemmar i amerikanska organisationer bland 

annat för de exponerar stort till den amerikanska marknaden.  

Normalt sett patenterar Omnisys inte sina produkter. De har haft däremot något enstaka 

patent men inte mer. Anledningen till det är den komplicerade processen och man måste ha 

muskler för att kunna försvara ett patent om det skulle bli ett patent intrång.  För ett litet 

företag som Omnisys blir det svårt och försvara sig. Omnisys är även ganska på spetsen i 

branschen då de är ganska långt framme med sin teknik. De tycker inte att det är speciellt värt 

och patentera sina produkter.   

MoRe Research har inget patent. Oftast är det deras kunder som tar patent på det de gör. Om 

det är så att kunden betalar hela projektet så får kunden ta patenten för produkten.  

 

4.1.3 Implementeringsperioden  

Förbinder det nya med det gamla 

För Alfa-företaget är det just lagen som utgör ett hinder för att implementera en ny produkt 

på marknaden. Det tillkommer ytterligare hinder när man utvecklar produkter som 

exempelvis finansiella hinder, att man inte har tillräckligt med pengar, resurser, kompetens 

och massa tillstånd från läkemedelsverket. När man presenterar produkten till individuella 

personer så är de otroligt positiva till produkten och vill gärna investera i företaget men 

beslutsfattarna i organisationerna utgör ett stort hinder då den här maskinen är ett helt nytt 

grej. Även om man visar att det funkar så tar det tid för många acceptera produkten enligt 

respondenten.  

Organisationer som sätter upp standard om produkterna kan utgöra ett hinder för Beta-

företaget. Även delstaterna i USA kan göra problem då varje delstat har sina egna särskilda 

regler. I Europa upplever man inte samma problem. Då företaget är kundorienterad, dvs. att 

företaget rör sig efter kundernas order, har de inte samma problem med kunderna.  

Omnisys driver inga offentliga eller kollektiva insatser. Så som att sätta upp nya standarder 

till marknaden och de tar inte heller patent, som det nämndes tidigare, för sina produkter.  
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Ett problem som MoRe Research upplever är att kunden inte ställer upp på villkoren. Om det 

är en bra grej som ska till kundens fabrik så måste kunden ställa upp och jobba med 

produkten som har utvecklats. Det kan vara att de köper in nytt material som de tror att det 

fungera för en applikation men som inte fungerar som förväntat. De stöter även på små 

problem med det är av oväsentlig betydelse då det går och lösa det lätt och på korttid.  

 

När innovationer stannar 

Företaget Alfas produktbas utgörs av en produkt och de har lyckats sälja produkten på 

marknaden. Företaget gör inga vinster men folk är intresserade av deras produkter enligt 

respondenten.  Då företaget Alfa enbart håller på med en produkt, koncentrerar de på att fin 

putsa och utveckla produkten för varje år.  

Även Beta-företaget har en produktbas som de har ute på marknaden och de fortskrider inte 

med forskning och utvecklingen av produkterna om de inte får order av kunderna, då det är 

rätt nischad och liten bransch vill man helst fastställa budgeten, tidsramen och sådant.  

Omnisys produkter är på uppdrag. De säljer in sina produkter redan när de har fått kontraktet. 

Förutom om att de vill utveckla egen teknik för att bjuda på ett kontrakt någon gång, enligt 

Stefan Andersson. Så här säger han om sina produkter: 

”Det här är så dyra utrustning och ta fram så vi kan inte bara ta fram och lägga de på 

hyllan. Vi har ingen konsument produkt.” 

 

Det är jätte viktigt för MoRe Research och hålla igång med forskning och utvecklingsarbetet. 

Företaget är specialiserade i forskning och utveckling då är det givet att de ska fortskrida sin 

utveckling, om de får kundorder givetvis.   

 

4.2 Technology Commercialization 

Frekvens  

Alfa-företaget introducerar i genomsnitt en ny applikation varje år. D.v.s. produkten 

utvecklas med en ny applikation i genomsnitt varje år.  

Då företaget är kundorienterat beror det på hur många kundorder som kommer in hos Beta.  

Omnisys har en produktbas och stå på. Exempelvis som radiometrar och kraftsystem och 

sådant men det kan handla om 3 till 4 projekt kontrakt per år som mynnar ut till produkter.  

MoRe Research får in många uppdragskontrakt från kunder varje år. Ibland på stora saker 

och ibland på små saker. Det kan uppgå till tiotal per år.  
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Radikalitet 

Alfa-företaget har även utvecklat en helt ny teknik till sin produkt och det har tagit 3 år. Alfa 

introducerar 1 radikal förändring per år. I allmänhet går inte utveckling till på det sättet att 

man tar fram radikalt nya produkter. Nästan all utveckling är en process där man långsamt 

förbättrar konstruktionen med små förändringar. Ett bra exempel är mobiltelefon, som 

långsamt förändrats de senaste 20 åren, oftast med små förbättringar även om marknaden 

gärna tillskriver varje steg som stora men det är ju inte sant, enligt respondenten.  

Företaget har inte utvecklat som anses vara något radikalt. Allting utvecklas utefter 

kundernas önskemål.  

Omnisys är rätt radikala jämfört med de tidigare nämnda företagen då de introducerar ungefär 

tio radikala produkter eller applikationer till sina produkter i snitt per år.  

MoRe Research utvecklar ett par radikala produkter som de framgångsrikt introducerat till 

kunden.  

 

Patent 

Alfa-företaget tar sällan ett patent på en produkt eller applikation. De tar ofta patent på olika 

delar i en produkt. De har i genomsnitt ansökt 1-2 patentfamiljer per år. Idag skyddas deras 

produkt med 11 patentfamiljer och ca 50 beviljade patent.  

Beta-företaget tar i genomsnitt två patent varje år. De har även 37 beviljade patent. 

Omnisys har inga patent och ansöker inga nya.  

De patent MoRe Research haft, har de släppt på vägen då de är medvetna om att de inte 

genererar pengar för dem. För tillfället äger de inga patent.  

 

Hastighet 

Att introducera en produkt på marknaden gör man direkt när den är färdig, det är lätt. En 

viktigare fråga är att få kunder att köpa den då det är en lång process. Det kan ta flera år om 

man är helt ny som Alfa-företaget är. I princip finns det inga konkurrenter för Alfa-företaget 

som draghjälp.  

Beta-företaget är kundorienterad och det innebär att man säljer redan produkten när kunden 

lägger order. Beta-företaget utvecklar därefter produkten efter kundkravet.   

Då Omnisys får uppdragskontrakt från kunderna är produkten redan sålt vid ordern, lik Beta-

företaget. Produktutvecklingen tar däremot ungefär 3 år och färdigställa. Det finns sällan ett 

projekt som tar kortare tid än 1 år.  

För MoRe Research gäller, det som gäller för Beta och Omnisys.  
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5. Analys  

I det här kapitlet analyserar studien de 12 observationerna i processmodellen och företagens 

förmåga och kommersialisera teknologi på marknaden.  

5.1 Processmodellen – de 12 stegen i innovationsprocessen 

5.1.1 Initieringsperioden  

Mognad  

I den första observationen studerar uppsatsen den viktiga faktorn om hur en idé mognas. Här 

tog uppsatsen upp om huruvida idéuppkomsten i de utvalda företagen var av en ren slump 

eller om det gick till under en systematisk utveckling. Två av de svarade att det var av en ren 

slump och de två andra svarade att det var under en systematisk utveckling. En gemensam 

nämnare var däremot att en idé kom till under en process. Idéer dök upp under den ökade 

förståelsen för tekniken och de problem som uppstår och som kräver en lösning som i sin tur 

leder till en oväntad produkt framgång: innovation. Den största faktorn till att innovatörerna 

lyckas driva fram nya idéer är den friheten de har på jobbet.  

 

Chockutlösta innovationer 

Ett företag upplever eller har upplevt en finansiell chock i den meningen att det sker ägarbyte.  

I teorin nämns det att nya ledare kan trigga igång innovationer då deras fokus dras till nya 

företeelser. Dock i detta fall upplever Alfa-företaget att nya ledare förstör väldigt många idéer 

därför att de inte förstår hur man tar fram en ny produkt. Detta kan hindra kreativiteten i ett 

företag än att främja den. Det är viktig aspekt då man borde öka samförståelsen mellan 

entreprenören och intressenten för att nå produkt framgång. En gemensam chock som tre av 

fyra företag upplever är konsumentchock.  Med konsumentchock menas det att under 

processen kan produkt kriterierna ändras och detta kan leda till att nya problem uppstår och 

som i sin tur kan trigga igång nya innovativa lösningar. Konsumentchock kan man relatera 

till en av teorins chockfaktor, produktfel. Tre av fyra företag utsätter sig inte heller för större 

risker då de är kundorienterade. De avsätter inte tillgångar till FoU om de inte får en 

kundorder av den anledningen att de annars skulle utsätta sig för finansiella risker utifall de 

inte lyckades kommersialisera produkten. De utvalda företagen har begränsade tillgångar och 

därefter vill de minimera risken för kollaps genom att tillhandhålla produkter som är 

utvecklade efter kundkriterierna.  
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Tillgångar och utsättande 

Ägarna i två av företagen har tagit personliga risker när de startade företagen. De fick 

finansiera en del av innovationsprocessen själva och de har även vänt sig till statliga 

myndigheter för att få bidrag till processen. De två andra företagen har många års erfarenhet 

och har växt så pass mycket att ägarna inte deltar i innovationsprocessen längre. Det finns 

andra individer som är ansvarig för den processen. Tidigare nämndes det att företagen 

undviker och utsätta sig för finansiella risker genom att följa kundordern. I och med att en 

kundorder kommer avsätter företaget en naturlig del av sin budget till FoU. Ett företag tar 

även emot finansieringsmedel från kunden om det så behövs. Samtliga företag vänder sig till 

statliga myndigheter vid större projekt då en innovationsprocess kostar så pass mycket att 

företagen inte har de finansiella musklerna för att kunna lyfta den kostnadstyngden. De 

fördelar risken genom att få bidrag från staten och att vänta med att få kundorder. I vissa fall 

kan även kunden finansiera innovationsprocessen. Ledningen i två av företagen är med i 

innovationsprocessen. Då företaget är så pass litet är även ledningen eller ägarna en del av 

FoU. Ägarna driver det administrativa delen och FoU-delen. I två av företagen som har lite 

större verksamhet är ledningen och ägarna inte delaktiga i innovationsprocessen. De sköter 

enbart den administrativa och marknadsdelen.  

 

5.1.2 Utvecklingsperioden  

Profilering  

Två av fyra företag tycker inte att de har någon användning av någon specifik modell. De 

samarbetar oftast med kunderna för att effektivisera innovationsprocessen. Det kan 

naturligtvis uppstå problem under vägen men det försöker de lösa på enklaste möjliga sätt. De 

har även en klar bild om hur utfallet kommer att bli. Två av de andra företagen har en 

processmodell var. Den ena är Venell och den andra är New Product Development.  Båda 

processmodellerna förenklar projektet och tillhandhåller dokumentation för ingenjörerna som 

de kan stödja sig mot i efterhand ifall att det skulle uppstå problem. NPD modellen är även 

anpassad så att kunden kan delta och ha en inverkan på innovationsprocessen.  

 

Problem inträffar ofta 

Tre av fyra företag upplever att de har finansieringsproblem under innovationsprocessen. Det 

är inte alltid de har en klar bild om hur det ska gå till, vilket leder till att de inte har tillräckligt 

med tillgångar om det skulle uppstå allt för många eller stora problem under processen. En 
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gemensam nämnare för alla är att de upplever tidsproblem. Den tolkningen är grundad på att 

dessa företag alltid kan möta hinder under vägen vilket leder till att de måste kliva över 

hindret. Detta kan leda till tidsproblem då man måste avvara tid som inte var avsatt innan 

processen.  

 

Skiftande kriterier för innovations prestanda 

I samtliga företag ser man att ledningen är lite mer fokuserad på marknadsfrågor än 

utvecklingsfrågor inom företaget. Under produktutvecklingen är det ingenjören som leder 

hela processen men när det närmar sig fasen att kommersialisera produkten tar ledningen och 

marknadssidan över. Detta kan leda till en kamp om huruvida produkten kan se ut. Ledningen 

kan även likvidera idéer som inte passar in. Det är givet att ledningen vill att företaget skall 

vara lönsam och att företaget skall ha en hållbar tillväxt men det kan krocka ibland med 

ingenjörerna från forskning och utvecklingsavdelningen som vill få ut bra och hållbara 

produkter ut till marknaden.  

 

Rörlig deltagande av innovativ personal 

Nyckelpersoner är väldigt viktigt för små företag. De har stor betydelse i företaget med sin 

nyckelkompetens. De anställda i små företag har inte några enstaka arbetsuppgifter utan de 

får vara med och ta beslut och jobba med många andra uppgifter under processen. Det sker 

ingen jobbrotation i samtliga företag då det är för litet. Skulle det vara i större företag skulle 

man hoppa över till en annan avdelning eller till något dotterbolag men i små företag har de 

inte den möjligheten. De kan däremot få eller kanske måste testa på nya saker för att det lilla 

företaget skall kunna leverera en produkt ut på marknaden. Företaget hindrar även att 

kompetens lämnar företaget när många kan en och samma sak. På så sätt försöker företaget 

vara mindre sårbara mot nyckelpersoner som hoppar av. Det kan ibland även vara svårt för 

företaget att ta in nytt folk med rätt kompetens då det nytt teknik och måste då lära upp de 

vilket även är kostnad för företaget då de nyanställda inte kan vara produktiva på en gång. 

Samtliga företag ser fram emot och kunna rekrytera nytt folk då de befintliga kan vara 

understimulerade på grund av att de har jobbat så länge med ett projekt. De nya kan bidra 

med många nya och effektiva idéer till innovationsprocessen.  

 

Högsta ledningens engagemang och roller 

Samtliga företag har en öppen och fritt företagsmiljö vilket gör så att ingenjörerna i företaget 

får stor ansvarsfrihet och rörelsefrihet, vilket leder till att dialogen mellan ingenjörerna i 
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företaget ökar och som i sin tur skapar nya idéer. De har naturligtvis kundkriterier och 

marknadskriterier och följa men det är upp till dem hur de följer det. Ledningen engagerar sig 

inte i deras arbetssätt förutom om att de vill se resultat, resultat som de blir nöjda med. 

Ledningen i två av fyra företag deltar i innovationsprocessen för att bidra med nya idéer. Det 

kan vara en bra sak då ledningen följer den globala marknaden och ser till att företaget alltid 

ligger i framkanten. Ledningen i de andra två är inte engagerade i innovationsprocessen än att 

se till att budgeten följs.  

 

Relationer ändras ofta 

En annan gemensam faktor hos samtliga företag är att de samarbetar med högskolor i landet. 

Det kan vara att de tar hjälp från professorer eller dylikt från högskolor för att lösa problem 

som uppstår under innovationsprocessen eller att fin slipa idéer och utveckla de. De 

samarbetar även med andra statliga myndigheter för att driva på innovationsprocessen så som 

att erhålla kompetens och finansieringsmedel till processen. Tre av fyra företag samarbetar 

även med kunderna för att utveckla produkterna efter deras önskemål. I ett företags fall så tar 

de in industri doktorander från högskolor för forskning eftersom deras teknik är ny och 

sällsynt.  

 

Industri laget spelar 

Utöver företagens samarbeten med andra intressenter, så försöker de även forma 

marknadslandskapet till att anpassa sina produkter. Marknaden är inte anpassad efter deras 

produkter då produkterna består av ny teknik. Detta skapar hinder för de och etablera och 

marknadsföra sina produkter på marknaden. Ett företag försöker exempelvis lobby genom ny 

lag eller försöker ändra på befintlig lag så att de obehindrat skall kunna sälja sina produkter. 

Ett företag är exempelvis medlem i en organisation och försöker sätta upp nya standarder. De 

måste vara med i dessa organisationer då deras teknik skiljer sig från andra aktörer i samma 

bransch. De måste vara delaktiga och försvara sin teknik annars kan andra aktörer utgöra hot 

mot dem. Två av fyra företag har patent och ansöker om nytt patent för varje år. Två andra 

söker inget patent då de inte ser nytta i det. Anledningen till det är att de inte kan försvara sig 

utifall det skulle bli patentintrång.  
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5.1.3 Implementeringsperioden  

Förbinder det nya med det gamla 

Som det nämndes tidigare kan lagar och regler hindra företaget och implementera sina 

produkter på marknaden. Då dessa är anpassade efter den gamla tekniken. Ny teknik kan 

även skrämma eller vara ovisst då många inte känner igen det. De är vana och trygga med det 

gamla. Just därför implementerar företagen en ny teknik i det gamla för att marknaden skall 

vara så mottagbar som möjligt. Förutom ett företag så har dessa företag inga större 

konstigheter vid implementering av nya produkter då de är kundorienterade. De följer 

kundkriterierna och produkterna är redan sålda vid en kundorder.  

 

När innovationer stannar 

Tre av fyra företag fortskrider inte med produktutvecklingen om de inte får en kundorder. De 

gör inte det på grund av finansiella orsaker. De är för små för att kunna avsätta stora summor 

pengar till forskning och utvecklingen om de inte kan säkerställa en fast inkomstkälla för det. 

Det finns ett företag som ständigt utvecklar nya applikationer till sina produkter. Detta för att 

förbättra egenskaperna i produkten och på så sätt öka efterfrågan. Även en av de 

kundorienterade företaget har en liten produktbas men det är inte av en så stor väsentligt 

betydelse för företaget.  

 

5.2 Technology Commercialization 

Frekvens  

Tre av fyra företag introducerar nya produkter på marknaden beroende på hur många 

kundorder de får. Ett företag introducerar i genomsnitt en ny applikation varje år. Omnisys 

introducerar 3-4 produkter per år men utvecklar över 10 radikala applikationer per år.  

 

Radikalitet  

Tre av fyra företag anser sig ha introducerat radikala produkter eller applikationer på 

marknaden. Det kan röra sig från en till tio tal produkter i snitt per år.  

 

Patent  

Två av företagen tar inget patent medans en tar sällan och tar i snitt 2 patent per år.  
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Hastighet  

Hastigheten varierar inte mellan företagen då dessa företag är kundorienterade. Som det 

nämndes tidigare att produkterna är redan sålda vid en kundorder. Om inte kunden således 

bryter kontraktet, givetvis. Alfa företaget kan ha problem och sälja produkten då det är en ny 

produkt och många är tveksamma inför en ny teknik.  

 

 

TC/Företag Alfa Beta Omnisys 
MoRe 

Research 

Frekvens (i snitt per 

år) 
1 2 3-4 10+ 

Radikalitet (i snitt per 

år) 
1 0 10+ 1-5 

Patent (antal beviljade 

patent) 
50 37 0 0 

Hastighet 

(kommersialiseringstid 

för produkten) 

Oklart Vid kundorder Vid kundorder Vid kundorder 

 

Tabell 1. Företagens teknologiska kommersialiserings förmåga. Eget arbetat. 
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6. Slutdiskussion 

Här presenterar studien sin slutsats och försöker besvara frågeställningarna i förhållande till 

teorierna. Det presenteras även förslag på vidare forskning.  

 

Samtliga företag är eniga om att det är viktigt och vara innovativt för att kunna vara 

konkurrenskraftig och alltid vara i framkanten. Ständig utveckling av sina produkter och 

utveckling av nya idéer är livsviktig för företagen för att kunna överleva den hårda 

konkurrensmiljön.  Nya idéer tillkommer på två sätt hos de innovativa företagen i Sverige. 

Den ena är slumpmässigt och den andra är systematisk utveckling av sina produkter. I 

processmodell teorin hävdar man att innovationer kommer av en ren slump. Hos de 

innovativa företagen i Sverige är det lika fördelat mellan slumpen och systematisk 

utveckling. Det som utlöser en idé till att bli en innovation är konsumentchock, dvs. ändrade 

produktkriterier under en innovationsprocess. Det kan man relatera till en av teorins faktor 

som är produktfel. Idéer kan hindras och motverkas av ledningen och då får innovatören ta 

personliga risker för att kunna verkställa sin idé. Två företag grundades av personlig 

stimulans och entreprenören fick ta personliga risker för att kunna göra det.  

 

Två av företagen har en profilering under innovationsprocessen. De dokumenterar all 

utveckling men under den här utvecklingen kan bakslag inträffa. Det största problemet är ont 

om tid. När ett problem uppstår måste de avsätta tid för att kunna lösa det här problemet och 

det gäller för samtliga företag. Nästan alla företag upplever även finansieringsproblem. För 

att kunna minska eventuella finansieringsproblem fokuserar ledningen på marknaden och 

följer den noggrann. Det kan leda till skiftande kriterier då ingenjörerna vill utveckla bra 

produkter medan ledningen vill ha de ut snabbt på marknaden och vara så lönsamma som 

möjligt. En annan aspekt under innovationsprocessen är den flytande deltaganden av personal 

som presenteras i teorin där personalen jobbade deltid och var tillfälliga och flyttade ofta. I de 

innovativa företagen i Sverige är det tvärtom. Det sker ingen jobbrotation. De anställda har en 

viktig position inom företaget då de har nyckel kompetens inom området. Ledningen 

engagerar sig inte i heller hur personalen jobbar under innovationsprocessen. Samtliga 

företag har öppen arbetsmiljö med stor ansvarsfrihet. En annan gemensam faktor för 

företagen är deras relation till högskolor i landet. De samarbetar och får hjälp från professorer 

inom området för att utveckla innovationsprocessen. De samarbetar även med andra statliga 

myndigheter för att driva innovationsprocessen och finansiera de. Beroende på bransch, så är 
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innovativa företagen i Sverige engagerade i offentliga och kollektiva insatser. Företaget från 

läkemedelsbranschen och företaget från verkstadsindustrin är med i offentliga kollektiva 

insatser som att sätta standarder och nya lagar och regler.  

 

Nästan alla företag är även kundorienterade vilket leder till att man förbinder det nya med det 

gamla. Företag har en produktbas och utifrån den basen utvecklar de nya produkter som 

stämmer in med kundkriterierna. På så sätt är de mindre känsliga mot folks motvilja för nya 

okända produkter. De fortskrider inte med nya innovationer om inte det finns efterfrågan på 

det. Anledningen till det är finansiell faktor.  

 

Företagens förmåga och kommersialisera ny teknologi på marknaden varierar ifrån varandra. 

Ett mönster man ser är att företag som tar patent introducerar färre nya produkter eller 

applikationer till produkter än vad företag som inte tar patent gör. Men man kan se klart och 

tydligt att alla har lyckats och kommersialisera flertal produkter och applikationer under deras 

livstid.  

 

Förslag på vidare forskning 

För att undersöka innovationsprocessen skulle man kunna lägga till fler variabler som 

företagsstorlek, geografisk område, bransch och även marknadsexponering. Det skulle öka 

förståelsen för innovativa företagens verksamhet i Sverige. Det skulle även vara av intresse 

och undersöka innovativa företagens entreprenörliga orienterings förmåga. Sist en intressant 

aspekt skulle vara en jämförelse mellan nordiska ländernas innovativa konkurrensstyrka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Referenslista 

Allocca, Michael A & Kessler, Eric H. (2006). Innovation speed in small and medium-sized 

enterprises. Creativity and innovation management, 15(3), 279-295.    

 

Atun, R.A., Harvey, I., Wild, J. (2007). Innovation, patents and economic growth. 

International journal of innovation management, 11(2), 279-297. 

 

Craig, A & Hart, S. (1992). Where to now in New Product Development research?. European 

Journal of Marketing, 26(11), 2-49. 

 

European Commission. (2010). Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. 

[Elektronisk]. Brussels. Tillgänglig: http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none. [2011-02-

17] 

 

Europeiska unionen, regionalpolitik. (2009). Panorama – kreativitet och innovation. 

[Elektronisk]. Europeiska kommissionen. Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag29/mag29_sv.pdf. 

[2011-02-16] 

 

Fernandez-Ribas, A. (2010). International Patent Strategies of Small and Large Firms: An 

Empirical Study of Nanotechnology. Review of policy research, 27(4), 457-473. 

 

Holme, I M & Solvang, B K. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Johannessen, A & Tufte, P A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber 

 

Marklund, G. (2007). Globaliseringen och konkurrensen om kunskapsintensiva jobb. 

[Elektronisk]. Stockholm: Globaliseringsrådet. Tillgänglig: 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/44/29/4a27719f.pdf. [2011-02-17] 

 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag29/mag29_sv.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/44/29/4a27719f.pdf


34 

 

Page, A. L. (1993). Assessing New Product Development Practices and Performance: 

Establishing Crucial Norms. Journal of Product Innovation Management, 10(4), 273-290. 

 

Pisano, Gary P & Teece, David J. (2007). How to capture value from innovation: shaping 

intellectual property and industry architecture. California management review, 50(1), 278-

296.  

 

Pullen, A., Weerd-Nederhof, P., Groen, A., Song, M. & Fisscher, O. (2009). Successful 

patterns of internal SME characteristics leading to high overall innovation performance. 

Creativity and innovation management, 18(3), 209-223. 

 

Regeringskansliet, utbildningsdepartementet. (2008). Hur många jobb flyttar utomlands? 

[Elektronisk]. Stockholm. Tillgänglig: 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/06/16/6115a0d5.pdf. [2011-02-17] 

 

Siqueira, Ana Cristina O & Cosh, Andy D. (2008). Effects of product innovation and 

organisational capabilities on competitive advantage: evidence from UK small and medium 

manufacturing enterprises. International journal of innovation management, 12(2), 113-137.  

 

Stuart, Toby E. (2000). Interorganizational alliances and the performance of firms: a study of 

growth and innovation rates in a high-technology industry. Strategic management journal, 

21(8), 791-811. 

 

Van de Ven, A H., Polley, Douglas E., Garud, R., Venkataraman, S. (2008). The Innovation 

Journey. New York: Oxford University Press 

 

Vinnovas hemsida (2011). [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.vinnova.se/sv/Om-

VINNOVA/. [2011-02-16] 

 

Wu, Geraldine A. (2007). Does money cost too much? The effect of going public on 

innovation in high-technology firms. Annual of management annual of meeting proceedings, 

1-6.  

 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/06/16/6115a0d5.pdf
http://www.vinnova.se/sv/Om-VINNOVA/
http://www.vinnova.se/sv/Om-VINNOVA/


35 

 

Zahra, A & Nielsen, A P. (2002). Sources of Capabilities, Integration and Technology 

Commercialization. Strategic Management Journal, 23(5), 377-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Bilaga - Intervjufrågor 

1. Allmänna frågor 

1.1 Vad är en innovation för er? 

1.2 Att vara innovativt, är det viktigt för er? 

 

Initieringsperioden  

2. Mognad 

2.1Hur föds idéerna?  

2.2 Hur stimulerar ni en ide uppkomst?  

3. Chock utlösta innovationer 

3.1 Vilka typer av chock har ni upplevt?  

3.2 Vad fick er och ta beslutet till att börja investera i iden?  

4. Tillgångar och utsättande 

4.1 Hur finansierar ni processen?  

4.2 Hur fungerar asymmetrin mellan företaget och intressenten?  

 

Utvecklingsperioden 

5. Profilering 

5.1 Vilket tillvägagångssätt använder ni under produktutvecklingen?  

6. Bakslag inträffar ofta 

6.1 Vilka typer av problem har uppstått som påverkar innovationsprocessen? 

7. Skiftande kriterier för innovations prestanda 

7.1 Skiljer utfallskriterierna mellan FoU-avdelningen och ledningen (eller andra berörda) som 

sätts upp under initierings-, utvecklings-, och implementeringsperioden?  

8. Flytande deltagande av innovativ personal 

8.1 Söker ni ständigt ny personal kompetens eller försöker ni hindra att befintlig kompetens 

lämnar projektet? 

8.2 Sker det någon jobbrotation under processen? 

 9. Högsta ledningens engagemang och roller 

9.1 Har ni stor ansvarsfrihet gällande en idé utveckling? 

9.2 Deltar chefer med högre position aktivt i innovationsprocessen? 

10. Relationer ändras ofta 

10.1 Tar ni emot extern hjälp för att driva fram utvecklingen? 
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10.2 Eventuellt samarbetar ni ofta med andra externa intressenter under produktutvecklingen? 

11. Industri laget spelar 

11.1 Vilka offentliga eller kollektiva insatser gör ni parallellt med produktutvecklingen?  

 

Implementeringsperioden 

12. Förbinder det nya med det gamla 

12.1 Vilka typer av hinder har ni stött på vid implementeringen av en ny produkt? 

12.2 Hur upplever ni kundbeteendet när ni introducerar nya produkter till marknaden? 

13. När innovationer stannar 

13.1 Har ni i slut skedet inte lyckats implementera en ny produkt i marknaden? 

13.2 Vid lyckad implementering. Fortskrider forskning och utvecklingen av nya produkter 

eller avvaktar ni tills den befintliga produkten har institutionaliserads? 

 

Technology Commercialization 

Frekvens 

Antalet nya produkter alternativt produkter med nya applikationer som introduceras på 

marknaden i snitt per år? Innebörden med applikationer i detta sammanhang är förbättringar 

som görs på produkten komponenter.   

 

Radikalitet 

Antalet nya radikala produkter eller produkter med nya radikala applikationer som 

introduceras på marknaden i snitt per år? Innebörden med radikala produkter är nivån av 

nyskapandet. D.v.s. om ni introducerar nått helt nytt som effektiviserar produkten eller 

applikationerna markant.  

 

Patent 

Tar ni patent för varje ny produkt eller ny applikation ni introducerar på marknaden? Om ni 

gör det, vad är antalet patent som ni ansöker i snitt under ett år?  

 

 

Hastighet 

När ni är färdiga med produkten. Ungefär hur lång tid tar det för er och introducera produkten 

på marknaden?  


