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Syfte: Syftet med undersökningen är att, utifrån ett ledarskapsperspektiv (inno-

vationsledning), skapa en ökad förståelse för öppen innovation i tillver-
kande små och medelstora företag (SMF). Undersökningen ämnar därför 
bidra till förståelsen för hur öppna innovationsprocesser leder till ökad in-
novation i tillverkande små och medelstora företag. 

 
Metod: Vi har använt en kvalitativ forskningsmetod och antagit en abduktiv an-

sats. Vi har gjort tolkningar och skapat mening utifrån våra forskningsre-
sultat. 

 
Teori: Vår teoretiska referensram baseras främst på Chesbroughs (2003) forsk-

ning på öppen innovation. Utifrån denna modell har vi valt ett antal andra 
teorier, vilka vi uppfattat som förutsättningar för små och medelstora före-
tag i öppna innovationsprocesser. Vi har valt innovationsledning samt 
samarbete och nätverk som de två huvudområdena vilka avgör anamman-
det av öppen innovation. 

 
Empiri: Vi har intervjuat personer på ledande positioner i små och medelstora fö-

retag inom tillverkningsindustrin. Vi har använt två grupper där den ena 
gruppen representerar ledande inom tillverkningsindustrin i Torsås (grupp 
1), som är den ort vi har studerat närmre. Grupp 2 representeras av företag 
som arbetar med öppen innovation eller vet vad öppen innovation innebär. 

 
Analys:  Det finns flera faktorer som påverkar en öppen innovationsprocess i SMF 

inom tillverkningsindustrin. Ledaren har en viktig roll i detta samman-
hang. Om ledaren genomför en öppen innovation modell i utvecklingspro-
cesserna, hjälper detta företag att bli mer innovativa. 

 
Slutsats: Öppen innovation kan användas som modell för SMF inom tillverknings-

industrin för att skapa ökad innovationskraft. Genom att förstå hur inno-
vationsledarskap påverkar och hur ledare kan arbeta med samarbete och 
nätverkande, ges goda förutsättningar för att anta en öppen innovations-
modell. Ledarskapet påverkar också hur organisationen ser på innovation. 
En gynnsam profil eller ett arbete för en mer gynnsam profil kommer 
också att stärka innovationskraften. 

 
Nyckelord: Öppen innovation, små och medelstora företag (SMF), tillverkningsindu-

strin, innovation, nätverk, samarbete, innovationsledning  
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Abstract 
Titel:  Innovate or Stagnate! – Open innovation in manufacturing small and me-

dium-sized businesses in Småland. 

Authors:  Linda Andreen and Joel Friberg 

Mentor:  Olle Duhlin 

Examinator:  Lars Lindkvist 

Course:  4FE66E, Företagsekonomi IV, Master thesis, 15 credits. 

Purpose:  The purpose of the study is that, from a leadership perspective (innovation 
management), create a better understanding of open innovation in manu-
facturing small and medium-sized enterprises. The study therefore intends 
to contribute to the understanding of how open innovation processes leads 
to greater innovation in manufacturing small and medium sized business-
es. 

Methodology: We have used a qualitative research method and adopted an abductive 
approach. We made interpretations and created meaning based on our re-
search results. 

Theory:  Our theoretical framework is based primarily on Chesbroughs (2003) re-
search on open innovation. Based on this model, we have selected a num-
ber of other theories, which we perceived as prerequisites for small and 
medium sized companies in open innovation processes. Hence, we have 
chosen innovation management and cooperation and networking. 

Empiricism:  We interviewed the leader in the manufacturing of small and medium-
sized enterprises. We have used two groups where one group represents 
leaders in the manufacturing industry in Torsås (group 1), that is the place 
we have studied more closely. Group 2 is represented by companies work-
ing with open innovation or know what open innovation is. 

Analysis:  There are several factors that affect an open innovation process in small 
and medium enterprises in the manufacturing sector. The leader has a vital 
role in this context. If the leader implements an open innovation model in 
the development processes, this helps companies become more innovative. 

Conclusion:  Open innovation can be used as a model for small and medium sized en-
terprises in the manufacturing industry to create increased innovation. By 
understanding how innovation management affects and how the leader can 
work with cooperation and networking, good conditions for adoption of an 
open innovation model is created. Leadership is everything in an open in-
novation process, which also affects how the organization looks at innova-
tion. Due to a favorable profile or a job for a favorable profile will also 
strengthen the power of innovation. 
 

Keywords: Open innovation, small and medium sized enterprises (SMEs), manufac-
turing industry, cooperation, networks, innovation management, innova-
tion 
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Prolog 
 
Det är i slutet på april 2013 och vi har precis bestämt oss för vad vår magisteruppsats 
skall behandla. Efter att under flera veckor balaserat mellan två intressanta undersök-
ningsupplägg, intuitivt ledarskap eller öppen innovation så stod ämnesvalet nu äntli-
gen helt klart för oss. Vår inriktning föll på öppen innovation, mycket tack vare föl-
jande berättelse vilket fångade vårt intresse. 
 
Fönster- och dörrtillverkaren Inwido testade en form av öppen innovation där de an-
ordnade en tävling under namnet ”Compete and Incubate Innovation Challenge” 
(blogg.vinnova.se). Tillsammans med forskningsparken Ideon i Lund integrerades 
studenter och forskare vid universitetet i Lund i Inwidos interna innovationsprocess. 
Problemet för Inwido var en låg innovationstakt då de befann sig i en konservativ 
bransch där det var svårt att hitta nya perspektiv och möjligheter. Synsättet var: ett 
fönster är ett fönster och en dörr är en dörr, inget mer. Håkan Jeppson, VD, ville inte 
starta upp en egen FoU avdelning då risken för ineffektivitet fanns, utan han ville 
istället få idéer från utomstående aktörer som inte var begränsade av branschens kon-
servatism. 
 
Tävlingen resulterade i knappt tjugo projektidéer där Inwido valde att arbeta vidare med 
ungefär en tredjedel (ideon.se). I det efterföljande arbetet gick Inwido vidare med fem 
eller sex projekt de ville satsa ytterligare pengar och resurser på. 
 
”För vår del har arbetet med öppen innovation på Ideon varit mycket positivt - det är 
en otroligt kreativ arbetsform som gett ringar på vattnet inte bara externt utan kanske 
främst internt. Vår produktutveckling har verkligen fått ett uppsving sedan vi startade 
detta initiativ", säger Håkan Jeppsson, VD på Inwido (ideon.se). 
 
En annan effekt är de nya företagen som startades genom detta projekt (ideon.se). Fyra 
nya innovationsbolag förlades i inkubatorn på Ideon Innovation under hösten 2012 som 
en direkt följd av initiativet med Inwido. Dessa bolag lades alltså för tillväxt och upp-
start bland annat som underleverantörer till Inwido. Det intressanta är att Inwido valt att 
arbeta vidare även med idéer som inte utgör en del av deras kärnverksamhet. Produkt-
områdena sträcker från visuell kommunikation till nya nanomaterial. Detta hade inte 
varit möjligt om inte ledaren gjort ett strategiskt val att använda öppen innovation som 
metod.  

Trevlig läsning! 
 
Linda Andreen och Joel Friberg 
31 Maj 2013  
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1. INNOVERA ELLER STAGNERA! 
 
 

 “The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It 
will be the fast beating the slow” - Rupert Murdoch 

 
 
Låt oss inleda med några tillsynes självklara påståenden. För det första: Omvärlden är i 
snabb och ständig förändring. För det andra: förnyelse och utveckling är avgörande för de 
flesta företags överlevnad och framgång på sikt. För det tredje: förnyelse och utvecklings-
arbete är svårhanterliga processer som i många fall tar lång tid och riskerar att bli ofrukt-
bara (se exempelvis Chesbrough, 2003; 2006; Hesselbein et al., 2002; Inauen & Schenker-
Wicki, 2011).  
 
Företagens innovationsförmåga framhävs i flertalet böcker, tidningsartiklar och tidskrifter 
som vitalt för skapandet av tillväxt, konkurrensfördelar och framgång. Bland annat beskri-
ver Aasen & Amundsen (2013) att företags innovationsförmåga är avgörande för huruvida 
företag antingen skapar framgång på sikt eller stagnerar och försvinner från marknaden. 
Chesbrough (2003) utrycker det till och med som; företag som inte innoverar dör. Innovat-
ion, förnyelse och utveckling framställs således som viktigt vilket förklaras av Bessant & 
Tidd (2011) genom följande logik: Om företag inte utvecklar, förnyar eller förändrar det 
som erbjuds (det vill säga produkter och tjänster), samt hur dessa skapas och levereras (det 
vill säga processer), kommer de till slut bli omkörda av någon annan. 
 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt från innovationsledning (eng. innovation management) 
och därför kan det vara klokt att stanna upp och reflektera över begreppet innovation och 
dess betydelse. Ordet innovation har sitt ursprung från det latinska ordet innovare som be-
tyder förnyelse (ne.se). Ordet används ofta för att beskriva både själva aktiviteten ”att in-
novera” som resultatet av detta vilket kan vara en ny produkt eller tillverkningsprocess 
(Aasen & Amundsen, 2013). Det vill säga, ordet betecknar såväl själva processen för att ta 
fram nya lösningar som resultatet av denna process (regeringen.se). Ur detta perspektiv 
innebär därför inte innovation enbart en ny uppfinning eller upptäckt utan motsvarar ett 
helt system som förbinder en idé med marknader, produktion och nyttjande (Benner, 
2005).  
 
En definition kring begreppet, vilken denna uppsats tar sitt avstamp ifrån, är följande: 
 
”Innovation is the management of all the activities involved in the process of idea genera-
tion, technology development, manufacturing and marketing of a new (or improved) prod-
uct or manufacturing process or equipment” (Trott, 2008:15) 
 
En vanlig distinktion inom innovationsforskningen menar Benner (2005) är den mellan 
produkt- och processinnovationer, där den förstnämnda innebär helt nya produkter, eller 
förnyelse och utveckling av befintliga produkter. Processinnovationer syftar däremot på 
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nya eller förbättrade sätt att producera dessa produkter. Vi kommer i denna uppsats att om-
famna båda dessa företeelser när vi för diskussioner kring innovation.  
 
Ett aktuellt tillstånd ges i OECD rapporten (2012). Där framgår det att Småland och Blek-
inges välstånd hålls uppe av en stor grupp låg till medelteknologiska små och medelstora 
företag1 som flera stannat upp i sin innovation- och utvecklingsprocess. Dessa små och 
medelstora industriföretag är mestadels involverade i tillverkning med lågt förädlingsvärde 
och är många gånger underleverantörer till stora svenska företag. OECD rapporten (2012) 
framställer att det finns en risk för att dessa företag kan komma att ersättas av industrier i 
lågkostnadsländer, vilket skulle medföra konsekvenser för både företagen själva och för 
regionen. Vidare föreslår rapporten att företag därför bör diversifiera sin industriella bas 
och kundstock. De behöver komma med innovationer, med nya produkter riktade mot nya 
marknader, och bryta sig loss från den nuvarande underleverantörsmodellen. Dessa företag 
behöver klättra i värdekedjan och gå från tillverkningsföretag till kunskapsföretag (OECD, 
2012). Kortfattat kan man säga att dessa företag står inför att antingen börja innovera eller 
stagnera och därmed försvinna från marknaden på sikt.  
 

 
 

Figur 1.1 Innovera eller stagnera! (istock.com) 
 
1.1 Nya paradigm  

Benner (2005) och Audretsch & Thurik (2004) beskriver att dagens ekonomi karakteriseras 
av snabb föränderlighet och hög internationell konkurrens där kunskap har kommit att bli 
den viktigaste resursen och konkurrensfördelen för de flesta företag. Tidigare paradigm 
och synsätt menar Audretsch & Thurik (2004) har kretsat kring produktionsfaktorerna ar-
betskraft och kapital vilka i stor utsträckning har kommit att ersättas av kunskap i innovat-
ionsdrivna ekonomier som Sverige. Detta stärks av OECD rapporten (2012) som beskriver 
hur tillverkande företag idag måste gå mot att bli mer kunskapsintensiva för att skapa kon-

                                                
1 Denna uppsats följer EU kommissionens definition av mikroföretag, små och medelstora företag vilken är följande 
(europa.eu) 
 

• Ett mikroföretag sysselsätter färre än 10 personer och omsätter Inte över 2 miljoner euro per år.  
• Ett litet företag sysselsätter färre än 50 personer och omsätter Inte över 10 miljoner euro per år. 
• Ett medelstort företag sysselsätter färre än 250 personer och omsätter Inte över 50 miljoner euro. 
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kurrensfördelar och därigenom överleva på sikt. Södergren (2005) utrycker dock en viss 
oro i att förståelsen för det traditionella produktionsorienterade ledarskapet fortfarande är 
mycket starkare än förståelsen för ”kunskapens ledarskap” eller ledarskap av innovation 
som hon uttrycker det. Då vår ekonomi har kommit att bli allt mer kunskapsintensiv menar 
Benner (2005) att innovationer (nya idéer, produkter och tillverkningsprocesser) och hur 
dessa leds, har kommit att bli allt mer avgörande för ekonomisk tillväxt. 
 
Författare som Chesbrough (2003, 2006), von Hippel (2005) och Tapscott & Williams 
(2008) menar att synen på innovation på senare tid kommit att förändras och att det skett 
ett paradigmskifte i föreställningen kring innovation och hur innovationsprocesser går till. 
Skiftet består i att många företag flyttat fokus från att se innovation som enbart en intern 
process (exempelvis i en organisations egen forskning- och utvecklingsavdelning) till att se 
innovation som en kollektiv process (Aasen & Amundsen, 2013) där företag samarbetar 
(Tapscott & Williams, 2008), ”öppnar upp” och involverar externa intressenter och aktörer 
i de egna innovationsprocesserna (se exempelvis Chesbrough, 2003; Chesbrough, 2006; 
Christensen et al., 2008; Enkel et al., 2009).   
 
Detta paradigm skiljer sig från tidigare synsätt, vilken kan förstås utifrån Chesbroughs 
(2003) framställning av traditionell innovation (även kallat stängt eller slutet innovations-
system). Han beskriver traditionell innovation som en vertikalt integrerad modell där inno-
vation och idéskapande sköts internt vilket leder till interna produkter och tjänster som 
sedan distribueras av företaget själva på marknaden. Remneland (2010) beskriver tradit-
ionell innovation med liknande termer genom att säga att innovation sker inhouse, och syf-
tar därmed på att innovation sker innanför företagets egna väggar och i interna forsknings- 
och utvecklingsavdelningar.  
 
Med beröringspunkter i OECD rapporten för Småland och Blekinge (2012) menar Vanha-
verbeke (2012) att många företag idag står inför svåra marknadsförhållanden där framför-
allt ett högre tempo och ökad konkurrens ställer nya krav på företagen. Dessa förändrade 
marknadsvillkor tvingar företag att förnya eller anpassa sin verksamhet kontinuerligt ge-
nom framtagning av nya teknologier, produkter och tjänster som differentierar dem på 
marknaden och skapar konkurrensfördelar. Utifrån detta resonemang har därför flera nya 
innovationsinriktningar och forskningsområden växt fram. Aasen & Amundsen (2013) tar 
bland annat upp disruptiv innovation, användardriven innovation, medarbetardriven inno-
vation, kontinuerlig innovation, ”lean”-innovation, affärsmodellinnovation, ledningsinno-
vation, öppen innovation och driftsinnovation. Vidare förklarar de att vad som utmärker 
innovation enligt ett samtida synsätt är innovation som en kollektiv process där samspelet 
mellan olika kompetenser, aktörer och händelser är avgörande.  Detta förstärks av Johans-
sons (2006) forskning som pekar på att innovation uppstår i skärningspunkterna mellan 
olika discipliner, vilket han kallar för medicieffekten. Han menar att om personer från olika 
fält möts och samspråkar får dessa personer en chans att bygga vidare på sina idéer baserat 
på ny kunskap som delats med varandra. Detta medför i slutänden bättre och mer utveck-
lade idéer då fler kunskapsområden har integrerats i utvecklingen.  
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Parida et al. (2012) beskriver att många företag idag står inför frågan om de ska arbeta ut-
efter ett traditionellt, stängt innovationssystem, och därmed bestämma allt själva i produkt-
utvecklingen, eller om de ska öppna upp teknologin och släppa in element och idéer från 
andra aktörer. Denna utsaga sätter fingret på den innovationsinriktning som kallas öppen 
innovation (eng. open innovation), vilken är den inriktning som denna uppsats kommer 
behandla. Sedan Harvardprofessorn Henry W. Chesbrough myntade begreppet öppen in-
novation år 2003 har det skett en explosion i intresset för konceptet och dess innebörd 
(Brunswicker, 2012) och det har fått mycket uppmärksamhet i vetenskapliga artiklar och 
litteratur på senare tid (se exempelvis Hossein, 2013; Parida et al, 2012; Vanhaverbeke, 
2012; Sloane, 2011). Begreppet har även kommit att bli allt mer diskuterat och praktiserat i 
näringslivet och hos institutioner kopplade till innovation och innovationsprocesser (se 
exempelvis vinnova.se, crowding.se, entreprenorskapsforum.se, innocentive.com).  
 
Det finns en uppsjö av olika definitioner och beskrivningar av begreppet men Chesbrough 
definierar begreppet själv enligt följande:  
 
”… Utnyttjandet av ändamålsenliga in- och utgående kunskapsströmmar för att accelerera 
innovation och utvidga marknaden för extern användning av innovation. Detta paradigm 
förutsätter att företag kan och bör använda såväl externa som interna idéer samt interna 
och externa vägar till marknaden som en del av arbetet med att vidareutveckla sin tek-
nologi.” (Chesbroughs definition från 2003 översatt av Aasen & Amundsen, 2013:119) 
 
Öppen innovation handlar i grunden därför om att öppna upp gränserna mellan verksam-
heten och omgivningen för att kunskap och idéer på så vis ska kunna röra sig mer fritt. Den 
bärande tanken är att finns fler kloka människor utanför organisation än i (se exempelvis 
Hossain, 2013; Chesbrough, 2003; Aasen & Amundsen, 2013). Istället för att enbart förlita 
sig på interna idéer innebär öppen innovation att företag utnyttjar både interna och externa 
källor för idéskapande. Detta menar Chesbrough (2003) ger fördelar i form av ökad inno-
vation, färre felinvesteringar och utvidgande av nya potentiella marknader och kanaler för 
nya produkter och tjänster. En intressant tanke blir således hur tillverkande små och medel-
stora företag kan nyttja detta för att öka sin egen innovationskraft. 
 
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, beskriver öppen innovation som att företag och 
organisationer systematiskt letar efter innovationer utanför sin organisation och även inte-
grerar flera aktörer innovationsprocessen (vinnova.se). Sveriges innovationsriksdag beskri-
ver begreppet som en global trend vilken handlar om att öppna företagens innovationspro-
cesser och ta del av kunskap som finns utanför organisationen. De menar att ”företag kan 
nå nya höjder” genom detta initiativ (sverigesinnovationsriksdag.se). Även SISP (Swedish 
Incubators & Science Parks) beskriver hur ett öppnare förhållningssätt i utvecklingsproces-
ser på företag kan göra att idéerna tas vidare till nya nivåer (sisp.se). 
 
Trots att begreppet öppen innovation är relativt nytt är inte själva företeelsen ny. Bagger-
Hansen et al. (2011) beskriver att majoreten av de företag som ingick i deras undersökning 
ansåg att en stor portion av vad som idag kallas öppen innovation praktiserats under lång 
tid. Detta stärks även av Vanhaverbeke (2012), vars forskning påvisar liknande resultat. 
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Han menar att företag, både medvetet och omedvetet, alltid behövt samarbeta med externa 
partners för att lyckas med sina innovationer. Bagger-Hansen et al. (2011) menar dock att 
öppen innovation genomgått ett skifte från att tidigare vara en slumpmässig och experi-
mentell företeelse till att idag vara ett hanterbart tillvägagångssätt som kan skötas systema-
tiskt och strukturerat i många organisationer. 
 
 
1.2 Problemdiskussion  

Microsofts grundare Bill Gates hävdade att 2000-talet kommer handla om hastighet (Gates, 
1999). Idag kan vi konstatera att han hade rätt i sina prediktioner. Inauen & Schenker-
Wicki (2011) menar att det i en ökande komplex och osäker omvärld, där hastighet i 
många fall är avgörande, finns begräsningar med traditionell forskning och utveckling 
(FoU). Dessa begränsningar består ofta av att traditionell innovation är förknippat med 
stora kostnader, komplexitet, osäkerhet och hög tidsåtgång (Parida et al., 2012). Som 
nämndes i bakgrunden är innovation viktigt för företagens överlevnad men samtidigt en 
kostnads- och tidskrävande process som ofta blir ofruktbar. Detta leder till att effektivare 
innovationsmetoder efterfrågas som gör att onödig resursåtgång reduceras och att innovat-
ionstakten- och kvalitén ökar för att på så vis skapa framgång på den alltmer snabbgående 
marknaden.  Produktionsakademien, en organisation för produktionsforskning och pro-
duktionsutbildning, framställer samma bild och menar att tiden från idé till färdiga produk-
ter måste minimeras på grund av den ökade hastigheten på marknaden och kortare produkt-
livscykler. Kan öppen innovation vara lösningen på detta problem? Hur skulle en sådan 
process kunna ledas i sådana fall?  
 
Chesbroughs (2003) forskning av öppen innovation är fokuserad på stora internationella 
koncerners innovationsarbete vilket lämnade små och medelstora företag utanför. Hossain 
(2013) och Brunswicker (2012) menar också att de efterkommande studier som gjorts på 
området koncentrerats på stora företag och att öppen innovation i SMF därför fått begrän-
sad uppmärksamhet. Vidare menar Hossain (2013) att det finns mycket som tyder på att 
öppen innovation kan ha stora fördelar för SMF vilket gör det intressant att undersöka just 
detta segment. De Vrande et al. (2008) påpekar dock att det finns skillnader mellan SMF 
och stora företag avseende hur adoptionen av öppen innovation går till. Bland annat menar 
han att tidigare forskning inom öppen innovation förutsatt att företag har en FoU-avdelning 
vilket oftast inte är fallet vid SMF. Han menar att tidigare forskning därför inte är generali-
serbart på detta segment. Hossein (2013) och Parida et al. (2013) är inne på samma spår 
när det beskriver att SMF har begränsade resurser och inte samma kapacitet och möjlighet 
för systematisk FoU som stora företag har vilket stärks av Vinnova som menar att det 
framförallt är bristen på tid, kompetens och kapital som hindrar SMF från ett systematiskt 
innovationsarbete.  
 
Ur ett forskningsperspektiv ser vi att det finns ett behov av nya infall kring öppen innovat-
ion kopplade till SMFs innovationsprocesser. Framförallt med tanke på den situation som 
många tillverkande små medelstora företag befinner sig i idag i Sverige. Inledningsvis be-
skrev vi att det finns en växande risk att underleverantörer till stora svenska företag place-
ras utomlands vilket kan ge allvarliga konsekvenser för bland annat lokala företag i Små-
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land och Blekinge. Företagsstocken i denna region karakteriseras av en stor mängd låg- 
och medelteknologiska tillverkningsindustrier med stark specialisering. Detta utgör en ut-
maning för framtiden när konkurrensen från andra regioner och länder med betydligt lägre 
arbetskostnader ökar (OECD, 2012). Rapporten framhäver att man för bevarandet av reg-
ionens konkurrenskraft därför måste få dessa företag att kliva upp i värdekedjan och samti-
digt få dem att övergå till mer kunskapsintensiva affärsmodeller med högre förädlings-
värde.  
 
Inte bara på regional nivå är innovation viktigt. Ur ett nationellt perspektiv framställs inno-
vationsförmågan i små och medelstora företag som avgörande för konkurrenskraften, väl-
färden och tillväxten (se bland annat vinnova.se, almi.se, tillvaxtverket.se) och på EU-nivå 
framställs mikro, små och medelstora företag som drivkraften bakom innovationstillväxten 
för hela EU (europa.eu). Europakommissionen framställer SMF som motorn i den europe-
iska ekonomin och att dessa typer av företag är viktiga för arbetstillfällen, entreprenör-
skapsanda och innovation samt avgörande för EU:s konkurrenskraft (ec.europa.se). Därför 
finner vi det intressant att undersöka just små och medelstora företag som segment. 
 
Vidare finns författare som Govindarajan & Trimble (2010), Hesselbein et al. (2002) och 
Aasen & Amundsen (2013) vilka adresserar problemet med hur man faktiskt leder innovat-
ionsprocesser och hur man praktiskt omvandlar idéer till handling. Olilla & Elmquist 
(2011) beskriver också att den forskning som idag finns inom området öppen innovation 
ger föga insikt i hur ledare hanterar och leder öppna innovationsprocesser. Aasen & 
Amundsen (2013) menar vidare att utmaningen vid innovationsledning är att bidra till 
framväxten av en innovativ organisationskultur och arbetsbetingelser som stimulerar kon-
tinuerlig innovation. Detta kommer i sin tur att leda till en varaktig konkurrensförmåga. De 
menar att ledarskapet, oavsett typ av organisation, nivå eller stadie av innovation som rå-
der, är centralt för framgångsrik innovation. De flesta innovativa idéer förverkligas aldrig 
till kommersiella framgångar eller resultat vilket gör ledning av innovation både riskabelt 
och komplicerat. Även Vanhaverbeke (2012) och de Vrande (2008) utrycker ledarskapet 
som essentiellt vid öppna innovationsprocesser och tar upp vikten av hur ledaren hanterar 
samarbeten, innovationspartners och nätverk i dessa processer.  
 
Ledarskapet utgör en central roll inom innovation generellt och även för öppen innovation 
(Aasen & Amundsen, 2013) vilket gör det intressant att undersöka begreppet utifrån detta 
perspektiv. 
 
 
1.3 Problemformulering 

Ökad internationell konkurrens, snabb teknologisk utveckling och kortare produktlivscyk-
ler gör att det efterfrågas effektivare modeller och verktyg för hur ett litet eller medelstort 
företag kan praktisera innovation för att hänga med i utvecklingen. Utmaningar som fram-
ställdes var också att små och medelstora företag ofta saknar resurser i form av tid, kompe-
tens och kapital för att kunna starta upp innovationsarbeten (vinnova.se) vilket även det 
tyder på att det finns behov av nya tankesätt och lösningar på detta. 
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I det inledande avsnittet framställde vi att företag allmänt behöver öka sin innovationsför-
måga för att bli mer konkurrenskraftiga. Vi kom också fram till att tillverkande SMF i 
Småland och Blekinge behöver utveckla sin innovationsförmåga för att inte riskera att 
stagnera på sikt. Dessa företag behöver klättra i värdekedjan, de behöver komma med in-
novationer, med nya produkter riktade mot nya marknader, och bryta sig loss från den nu-
varande underleverantörsmodellen (OECD, 2012). En potentiell lösning på dessa utma-
ningar menar flera författare kan vara öppen innovation (Se exempelvis Chesbrough, 2003; 
Vanhaverbeke, 2012; Hossain 2013). 
 
I problemdiskussionen framställde vi att innovationsledning samt samarbete och nätverk 
var aspekter som kan ha betydande roll för öppen innovation i små och medelstora företag. 
Med avstamp från innovationsledning har vi tagit fram följande forskningsfråga vilken 
denna uppsats avser svara på: 
 
Hur leder öppen innovation till att små och medelstora företag, inom tillverkningsin-
dustrin, får ökad innovationskraft? 
 
För att kunna svara på denna fråga behöver vi, inom ramen för öppen innovation och uti-
från ett ledarskapsperspektiv: 
 
-‐ Identifiera om och hur ledarens roll bidrar till att små och medelstora företag kan ar-

beta med öppen innovation.  
-‐ Beskriva om och hur små och medelstora företag samverkar och nyttjar sitt nätverk för 

innovation.   
-‐ Identifiera potentiella hinder och svårigheter med öppen innovation för små och me-

delstora företag.  
 
1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att, utifrån ett ledarskapsperspektiv (innovationsledning), 
skapa en ökad förståelse för öppen innovation i tillverkande små och medelstora företag. 
Undersökningen ämnar därför bidra till förståelsen för hur öppna innovationsprocesser 
leder till ökad innovation i tillverkande små och medelstora företag. 
 
 
1.5 Avgränsningar 

Som framgår har vi valt att göra en distinktion mellan tjänsteföretag och tillverkande före-
tag i denna uppsats. Framtagning/tillverkning av produkter kräver andra typer av kompe-
tenser och resurser än vad framtagning av tjänster gör. I enlighet med OECD rapporten och 
den problematik som framställdes i denna har vi valt att avgränsa oss från tjänstebaserade 
företag och avser därför enbart undersöka tillverkande företag i Småland, närmare bestämt 
i Torsås kommun, där vårt urval kommit att bli koncentrerat. Torsås är en typisk småländs 
ort där tillverkningsindustrin är central för både arbetstillfällen och välstånd vilket enligt 
oss gör den representativ och intressant för vårt problemområde. 
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2. METOD  
 

 
”It is a rough road that leads to the heights of greatness.”  

- Lucius Annaeus Seneca 
 
 
2.1 Ämnesval 

Valet av ämnet öppen innovation grundar sig i eget intresse från vår sida och det faktum att 
innovation kommit att spela en allt större roll för företag i innovationsdrivna länder som 
Sverige. Sedan vi öppnade ögonen för ämnet ser vi det i fler och fler sammanhang. Ett ex-
empel på detta är det relativt nystartade företaget Crowding AB som genom sin egenut-
vecklade webplattform arbetar med studenter för att lösa specifika utmaningar som företag 
har (crowding.se). Vi var med i en sådan process, via Crowding AB, där vi genererade 
designrelaterade idéer och lösningar åt Lantmännen AB och deras Kungsörnen pasta. Ett 
annat exempel är Sveriges innovationsriksdag vars årskonferens den 22-24 maj behandlade 
öppen innovation (sverigesinnovationsriksdag.se). Ett tredje exempel, som även vi deltog 
på, var Innovationskraft Sverige som tillsammans med IVA anordnade en innovationsdag 
den 9 april där vi i blandade grupper arbetade kring olika frågor vilket material sedan 
sammanställdes till en handlingsplan för Regionförbundet. Begreppet växer enligt vår upp-
fattning och kommer med all sannolikhet bli mer och mer aktuellt, inte minst för små och 
medelstora företag som vi avser undersöka.  
 
Vårt val av ämne grundar sig också i den samhällsdebatt kring tillväxt och välfärd som 
råder i regionen. Enligt OECD rapporten (2012) behöver små och medelstora företag 
(SMF) bli mer innovativa för att välfärden ska fortgå i Småland och Blekinge. Vi har valt 
att studera innovation i SMF då dessa företag utgör majoriteten av den totala företags-
stocken  i Sverige och Europa samt att det inte finns mycket forskning på öppen innovation 
i denna typ av företag. Den forskning som finns idag är mestadels inriktad på stora företag. 
Vår inriktning på öppen innovation är vald då vi känner att det är ett spännande, samtida 
och aktuellt sätt att arbeta med produkt- och processinnovationer i dagens kunskapsinten-
siva ekonomi.  
 
 
2.2 Tillvägagångssätt  

Innovation som forskningsområde menar Aasen & Amundsen (2013) kan undersökas uti-
från både en kvantitativ och en kvalitativ metod men att valet beror på undersökningens 
natur. Patel & Davidson (2003) menar vidare att valet av metod beror på hur forskaren 
tänkt ”generera, bearbeta och analysera den information man har samlat in” (Patel & 
Davidsson, 2003:14). Utifrån vår forskningsfråga och syfte har vi valt en utgå från en kva-
litativ metod, vilket innebär deskriptiv (beskrivande) och analyserande forskning av social- 
och beteendevetenskaplig karaktär (Allwood, 2004). Det vill säga att vi avser tolka och 
analysera innovation utifrån sociala betingelser och inte insamlat material av kvantitativ 
karaktär. Kvantitativ inriktad forskning karakteriseras av mätningar av datainsamling och 
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statiskt analys av det empiriska materialet (Patel & Davidsson, 2003) vilket alltså inte är 
vår avsikt med denna uppsats. Aasen & Amundsen (2013) beskriver att kvalitativ forsk-
ning är lämplig när forskaren vill fånga in innovationsprocessens komplexitet i praktiken 
vilket vi är ute efter i denna uppsats. 
 
Kvalitativ metod ämnar upptäcka och beskriva i berättandeform vad en viss grupp av män-
niskor gör och vad deras handlingar betyder för dem (Denzin & Lincoln, 2011). Till skill-
nad från att framställa och analysera statistiskt material så avser denna uppsats att i berät-
tandeform försöka svara på vår forskningsfråga och vårt syfte. I den kvalitativa forsknings-
traditionen är forskaren intresserad av vad som sker i och mellan organisationer, och stu-
dier sker genom praktiska situationer så som intervjuer och observationer. Samspel, relat-
ioner och processer är centrala begrepp inom området vilket stämmer väl överens med vår 
utgångspunkt (Aasen & Amundsen, 2013). Detta stärks av Bryman & Bell (2010) som 
menar att kvalitativ forskning är mer inriktad på ”mjuka” värden då ord är av större bety-
delse än siffror vid besvarandet av forskningsfrågan. Då öppen innovation i stor utsträck-
ning handlar om hur företag och ledare hanterar just sampel samt kulturella och relations-
mässiga faktorer med andra utomstående aktörer, anser vi, den kvalitativa metoden vara 
mer motiverad än den kvantitativa. 
 
Ett annat argument för varför vi valt en kvalitativ metod är för att denna skapar en närhet 
till våra intervjupersoner vilket inte en kvantitativ metod gör (Bryman & Bell, 2010). Med 
närhet menar vi att vi kan få en fördjupad förståelse för beteende, attityder och tankar hos 
våra intervjupersoner (Hansson, 2004). Vi kan även genom detta förhållningssätt analysera 
reaktioner och känslor, exempelvis att intervjupersonen betonar vissa ord, meningar eller 
områden. Detta anser vi vara av vikt för att kunna svara på vår forskningsfråga och för att 
kunna behandla ett så komplext och subjektivt område som innovation är till sin natur. 
 
 

2.2.1 Ansats 
Studiens ansats beskrivs som det alternativa arbetssättet att relatera teori och empiri på 
(Patel & Davidsson, 2003; Bryman & Bell, 2010). Det vill säga hur vi avser tolka vårt em-
piriska resultat och hur vi hanterar relationen mellan teori och empiri under uppsatsproces-
sen. Patel & Davidsson (2003) och Bryman & Bell (2010) framställer framförallt tre olika 
alternativa sätt att angripa denna relation på. Antingen genom induktion, deduktion och 
abduktion. Vi har i vår studie arbetat utefter en abduktiv ansats, vilket kan förklaras genom 
att vi blandat teori och empiriinsamling om vartannat (Patel & Davidsson, 2003). Det vill 
säga en iterativ process där vi rört oss från empiri, till teori, tillbaka till empiri och sedan 
till teori återigen. Detta skiljer sig från både deduktion och induktion. Deduktion tar sin 
utgångspunkt från teorin för att sedan testa denna på verkligheten medan induktion tar sin 
utgångspunkt från empirin för att sedan testa denna på teorin. Det har fallit sig naturligt för 
oss att använda den abduktiva ansatsen då vi började vår uppsatsprocess med att deltaga på 
det så kallade ”Open innovation camp” som hölls av företaget Crowding AB i Kalmar den 
23 Mars 2013. Detta blev en slags introduktion till ämnet öppen innovation i praktiken 
vartefter vi sedan begav oss till teorin för att skapa en referensram att hålla oss till. Den 
utvalda litteraturen gav oss begrepp och teorier vilka användes för att skapa vår intervju-
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guide och för att kunna tolka det vi sedan såg vid empiriinsamlingen. Ur detta perspektiv 
kan vi förklara vår teoretiska referensram som ”de glasögon” vi valt att använda oss av för 
att observera och undersöka öppen innovation i SMF. Denna pendling mellan induktion 
och deduktion, det vill säga abduktion, (Patel & Davidsson, 2003) har varit fördelaktigt för 
oss och vårt hermeneutiska förhållningssätt då vi velat skapa en så holistisk förståelse för 
begreppet öppen innovation som möjligt. Hermeneutiken kan förklaras som att ”Meningen 
hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten.” (Alvesson & Sköld-
berg, 2009:193), vilket överensstämmer med vår syn.  
 
 

2.2.2 Studiens kvalitet och generaliserbarhet  
Patel & Davidsson (2003) menar att oavsett om forskaren antar ett kvalitativt eller kvanti-
tativt förhållningssätt vid studien måste analysen vara både pålitlig och trovärdig för att 
den ska vara användbar. Validitet och reliabilitet är därför två begrepp som ofta framhålls 
vid dessa diskussioner och vilka begrepp också behandlar undersökningens trovärdighet 
och kvalitet (Grenness, 2005). Reabiliteten i en undersökning handlar enligt Christensen et 
al. (2008) om i vilken grad som resultatet kan ”upprepas om studien läggs upp på ett iden-
tiskt eller likartat sätt” (Christensen et al., 2008:308). Då vi i denna uppsats valt ett kvali-
tativt förhållningssätt där vår empiriinsamling till viss grad fått styras av våra responden-
ters svar ser vi det inte möjligt att kunna generera exakt samma svar vid en upprepande 
intervju. Detta beror på att innovation som begrepp till stor del är subjektivt till sin natur 
samt att det specifika sammanhanget (tid- och rumsaspekten) när vi utfört intervjuerna va-
rit avgörande för vilka svar som framkommit och hur vi tolkat dessa svar.  
 
Christensen et al. (2008) menar därför att validitet snarare är ett bättre sätt att mäta trovär-
digheten på vid en kvalitativ metod. Valditet i en kvalitativ forskning innebär i vilken grad 
som forskaren lyckats mäta det som denne gick ut för att mäta (Christen et al., 2008) samt 
att denne studerar rätt företeelse (Patel & Davidsson, 2003). Christensen et al. (2008) och 
Bryman & Bell (2010) klassificerar sedan begreppet validitet i två kategorier: intern validi-
tet och extern validitet. Intern validitet handlar om hur överensstämmande resultatet är med 
hur det faktiskt är i praktiken och extern validitet syftar på graden av generaliserbarhet 
(överförbarhet till andra sammanhang och situationer). För att bibehålla en hög grad av 
intern validitet, i en kvalitativ undersökning där resultatet till stor del baseras på våra tolk-
ningar, har vi båda författare deltagit på samtliga intervjuer. Detta har medfört att vi kun-
nat jämföra våra uppfattningar av vad som framkommit under intervjuerna vilket i sin tur 
ökat den interna validiteten. Vi har även haft ljudupptagning på samtliga intervjuer vilka 
efteråt har transkriberats till textbaserade intervjuprotokoll. Detta för att säkerställa att fel-
tolkningar och missförstånd inte uppkommit under intervjuns gång. Enligt Bryman & Bell 
(2010) är det på det viset som de flesta kvalitativa forskare arbetar för att senare kunna 
tolka materialet. I diskussionen kring intern validitet skall det dock framhävas att resultatet 
avspeglas efter den referensram och utgångspunkt vi som författare har vilket innebär att 
resultatet alltid i viss mån är färgat av dessa förutsättningar.  
 
Enligt Bryman & Bell (2010) är graden av generaliserbarhet (extern validitet) också något 
som är viktigt för att säkerställa kvaliteten i en undersökning. Dom beskriver generali-
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sering som huruvida forskarens undersökningsresultat kan appliceras (generaliseras) på 
andra situationer utanför den kontext som undersökningen gjorts inom. Generalisering 
handlar således om hur användbart vårt resultat är för andra utom de som ingått i studien 
(Eklund, 2012) samt hur representativt vårt urval är för öppen innovation i små och medel-
stora företag som helhet. Generalisering av kvalitativa resultat brukar ifrågasättas som en 
svaghet gentemot kvantitativa upplägg (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta beror till stor 
del på att kvalitativ forskning har sin grund i sociala och subjektiva fenomen som är förän-
derliga, varierande och kontextbundna vilket försvårar generaliseringen (Eklund, 2012). 
Det vill säga att ett fall inte är det andra likt. Bryman & Bell (2010) menar att graden av 
generalisering till stor del avgörs vid valet av företag och intervjupersoner som skall ingå i 
undersökningen. Som nämndes av bland annat Vanhaverbeke (2012) i det inledande ka-
pitlet så skiljer sig förutsättningar och möjligheter för innovation inte bara mellan SMF och 
stora företag utan även inom segmentet SMF. Detta på grund av att omfattningen, i form 
av antal anställda och omsättning, är stor inom detta segment. Utifrån detta resonemang 
har vi valt att täcka in en så stor del av SMF segmentet som möjligt för att öka generaliser-
barheten. Detta har vi gjort genom att välja respondenter med olika antal anställda och om-
sättning. Du kan läsa mer om detta under Empiriskt urval. 
 
 
2.3 Teoretiskt urval 

Vår teoretiska referensram har framtagits i en fortlöpande process, det vill säga att den 
utvecklats, utökats och förkastats i korrelation med hur vår egen kunskap och förståelse för 
öppen innovation har expanderat under processens gång.  Huvudsakligen baserar sig vår 
undersökning på Henry Chesbroughs (2003) modell kring öppen innovation vilket är ett 
centralt bidrag i denna uppsats. Utifrån denna modell har vi sedan valt ut ett antal andra 
centrala teorier, som vi uppfattat är för små och medelstora företag förutsättningar vid öp-
pen innovation. Dessa begrepp sammanfattar vi enligt följande: 
 
Begreppsapparat: Beskrivning: 
Innovationsledning  
 

Ledaren roll  
Innovationsprofiler 
Innovationsstrategier  

Samarbete & nätverk 
 

Samverkan och samarbete för innovation 
Nätverket och relationer 
Regionala innovationssystem och nätverk 

Tabell 2.1 Begrepp och teorier 
 
 
2.4 Empiriskt urval  

Utifrån vårt problemområde och vår egna geografiska placering blev det naturligt att un-
dersöka små och medelstora tillverkande företag i region Småland. För att finna relevanta 
och representativa undersökningsföretag i denna region tog vi kontakt med Industriella 
Utvecklingscentra i Kalmar län (IUC) där Lars Börjesson, projektledare på IUC, kopplade 
ihop oss med företag utefter de kriterier vi ställt upp (se nedan).  Vi fick även hjälp av Lou-
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ise Östlund, VD på Kalmar Science Park, samt Anders Friberg, Konsult på Anders Friberg 
Konsult AB, i detta förfarande.  
 
Ett urvals syfte är att få rik och täckande information för att kunna ge en kvalitativ be-
skrivning av ett visst fenomen i en viss population (Bryman & Bell, 2010). Vi har valt våra 
intervjupersoner utifrån de kriterier som presenteras nedan. Ett tillfällighetsurval beskrivs 
av Bryman & Bell (2010) och vårt urval kom av en slump i detta förförande att fokusera på 
företag i Torsås Kommun då de företag vi blev ihopkopplade med har sitt säte på denna 
ort. Det är delvis också ett bekvämlighetsurval i fråga om vilka företag det blev.  
 
Vår tanke har varit att fånga in en så omfattande förståelse för våra centrala begrepp som 
möjligt vilket gjort att vi delat upp våra undersökningsföretag i två grupper. Den första, 
Grupp 1, representerar de företag som uppsatsen fokuserar på, det vill säga små- och me-
delstora tillverkande företag. Den andra, Grupp 2, representerar aktörer i Smålandsregion-
en vilka är insatta i innovation, öppen innovation och/eller utvecklings- och förändrings-
processer på företag. Vi vill framhäva i denna diskussion är det inte är någon jämförelse vi 
är ute efter mellan dessa grupper utan att vi enbart här valt att kategorisera dem för att du 
som läsare skall förstå hur vi tänkt kring vårt urval.  
 
För att öka den interna och externa valideten i undersökningen anser vi följande kriterier 
avgörande på för Grupp 1. 
 

• Det skall vara ett tillverkande SMF i region Småland. 
• Intervjupersonen ska inneha en ledande befattning alternativt ansvara för forskning 

och utveckling (FoU). 
• Det skall finnas en spridning i antal anställda och omsättning bland våra intervjufö-

retag. Detta för att täcka in hela SMF segmentet, och inte bara en viss storleksklass. 
 
Ur dessa kriterier har vi fått åtkomst till fyra företag som representerar vårt huvudsakliga 
urval. Dessa är: 
 
Grupp 1: Tillverkande SMF i Småland/Blekinge 
• Kvilla legodetaljer/Techtools AB – Är ett tillverkande företag som arbetar med CNC-

bearbetning och detaljer till framförallt motorsåg och bilindustrin (kvilla.se). Företaget 
är beläget i Torsås, Kalmar län. Antal anställda: cirka tio stycken. Omsättning: cirka sju 
miljoner.  

Intervjupersoner vid denna intervju var både Marie Larsson, delägare/ekonomiansvarig 
och Christer Larsson, delägare (VD)/säljare 
 

• TM Design & Installation AB – TM design tillhandahåller produktionslösningar genom 
konstruktion, tillverkning, montering och driftsättning av delar eller hela produktions-
linjer till framför allt fordonsindustrin och underleverantörer till dessa samt företag med 
likartade verksamheter. De bygger verktyg och maskiner för hydroformning, robot-
styrda svetsceller och automationslösningar (tmdi.se). Företaget är beläget i Torsås, 
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Kalmar län. Antal anställda: cirka tjugo stycken. Omsättning: cirka 30 miljoner.  

Intervjuperson: Nils-Olof Svensson, VD 
 

• Spring Systems AB - Är en av Skandinaviens ledande tillverkare av fjädrar, tråddetaljer 
samt clips. Kunderna finns i bilindustrin, skog och trädgård, bygg, vitvaror och flera 
andra branscher (springsystems.se). Företaget är beläget i Torsås, Kalmar län. Antal an-
ställda: cirka 45 stycken. Omsättning: cirka 100 miljoner.  
 
Intervjuperson: Göran Appert, VD 

 
• Yaskawa Nordic AB – Är nordens största systemhus för robotiserade automationslös-

ningar (motoman.se). De erbjuder robotlösningar för i stort sett alla branscher och an-
vändningsområden. Företaget är beläget i Torsås, Kalmar. Antal anställda: cirka 170 
stycken. Omsättning: cirka 450 miljoner.  
 
Intervjuperson: Pär Tornemo, Corporate Planning Director 

 
Kriterier för Grupp 2: 
 

• De skall ha kunskap om öppen innovation som begrepp och/eller ha arbetat med 
någon form av öppen innovationsprocess. 
 

Grupp 2: Andra aktörer som ämnar bidra till ett större perspektiv 
• Anders Friberg Konsult AB – Ett enmanskonsultföretag som utvecklar människor, orga-

nisationer och företag (fribergkonsult.se). Vi har valt att ha med Anders Friberg, VD, då 
han har mångårig erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Han har bland annat ägt och 
drivit två tillverkningsföretag i Sverige samt startat upp verksamhet inom trading och 
affärer i södra Kina. Anders besitter även viss förkunskap kring öppen innovation. Före-
taget är beläget i Kalmar.  

 
Intervjuperson: Anders Friberg, VD 

 
• Devellum AB – Ett konsult- och innovationsföretag som hjälper företag med kompletta 

utvecklings- och industriprojekt, produktutveckling och IT-stöd (devellum.se). Vi har 
tagit med Devellum i denna undersökning då de besitter stor kunskap och erfarenhet 
kring innovationsprocesser, i synnerhet produkt- och processinnovationer, och även till 
viss del öppen innovation som begrepp. Företaget är beläget i Kalmar.  

 
Intervjuperson: Tomas Wild, VD 

 
• Kalmar Science Park AB – Är ett kommunalt ägt bolag som är en arena och mötesplats 

för utveckling av nyskapande kunskapsintensiva och/eller högskolenära företag med 
tillväxtambition (kalmarsciencepark.se). Företaget är beläget i Kalmar. Vi har tagit med 
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Kalmar Science Park då de är involverade i öppna innovationsprocesser och ämnar ta 
fram en egenutvecklad modell för SMF. Därmed besitter de viss kunskap kring vårt stu-
dieområde och bidrar även med ett mer regionalt perspektiv kring begreppet.  

 
Intervjuperson: Louise Östlund, VD 
 

• Maskinteknik AB – Är ett verkstadsföretag som arbetar inom maskinteknik. Ansvarsom-
råden omfattas av tillverkning i en-styck eller korta serier, produktutveckling, prototyp-
framtagning, specialprojekt, konsultuppdrag och reparationer. Företaget är beläget i 
Oskarshamn. Varför vi valt Maskinteknik som företag är för att de är ett innovativt före-
tag som konsulterar andra företag till innovativa lösningar (maskinteknikab.se) 
 
Intervjuperson: Linda Sharp, Företagsutveckling/Projektledare 
 

Genom ovanstående företag och intervjupersoner anser vi att ett representativt urval valts. 
De olika grupperna har olika kunskap kring begreppet öppen innovation och har därför 
kompletterat varandra väl. Vi har fått med tillverkande företag å ena sidan å andra sidan 
har vi fått med aktörer som vet vad öppen innovation innebär. Vi har fått använda oss av 
denna lösning då öppen innovation som process inte är vanlig inom SMF idag. Därför har 
vi inte kunnat se något verkligt case av en öppen innovationsprocess. Kalmar Science Park 
har under tiden som vi skrivit denna uppsats arbetat med företag som ska gå in i en öppen 
innovationsprocess vilket har gjort att vi inte fått möjlighet att studera dessa företags ut-
veckling då vår uppsatsprocess var lite för tidigt ute. Vi anser ändå att vi kunnat bilda oss 
en uppfattning om vad öppen innovation kan innebära för tillverkande SMF.  
 
 
2.5 Intervjuteknik  

Till en början var tanken att vi skulle använda oss utav fokusgrupper där vi avsåg diskutera 
de centrala begrepp som denna studie omfattar. Fördelen vi såg med detta var att det kunde 
uppkomma intressanta forskningsresultat i diskussioner mellan respondenterna vilket 
kanske inte skulle framkomma vid vanliga intervjuer. Efter att vi fått kontakt med företa-
gen insåg vi dock snart att ett fokusgruppsmöte skulle vara svårt att sätta samman då re-
spondenterna hade svårt att ta sig tid till detta. Till fördel insåg vi samtidigt att en fokus-
grupp inte hade kunnat skapa den närhet som vi var ute efter samt möjlighet att enskilt för-
djupa oss i varje respondents fall. Bryman & Bell (2010) framhäver även att forskaren vid 
fokusgrupper har mindre kontroll över själva processen vilket innebär en högre risk. 
 
Inom det kvalitativa forskningsområdet inryms kvalitativa intervjuer som sannolikt är den 
mest använda metoden i kvalitativ forskning enligt Bryman & Bell (2010). Kvalitativa 
intervjuer innebär, till skillnad från kvantitativa intervjuer, mindre strukturerade frågeställ-
ningar där fokus ligger på att lyssna till den intervjuades ståndpunkter. I kvalitativa inter-
vjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar för att se vilka områden 
som intervjupersonerna anser vara viktigare än andra.  
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Intervjuerna har tagit cirka en timme att genomföra för respektive respondent och intervju-
erna har utförts på plats hos företagen. Ett undantagsfall är för Yaskawa Nordic AB där vi 
möttes upp på deras filial i Kalmar. Anledningen till att vi möttes upp där var för att vår 
intervjuperson hade ett stramt schema och därför inte hade annan möjlighet. Fördelen med 
att vi utfört intervjuerna på plats hos företagen har varit att vi skapat oss en holistisk förstå-
else för företagen. Detta delvis på grund av att samtliga andra gett oss en rundvandring ute 
i fabrikerna.  
 
 

2.5.1 Semi-strukturerade intervjuer 
Inom kvalitativa intervjuer finns semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2010) som 
vi valt att använda oss av. Detta innebär att forskarna har med sig en intervjuguide (se bi-
laga 1 och 2) som rör specifika områden framtagna utifrån vår teoretiska referensram (se 
teoretiskt urval). Frågorna är framtagna från dessa teoretiska områden och är öppna på det 
sätt att respondenten får stor frihet att svara på frågorna ur sitt eget perspektiv. Detta tror vi 
är viktigt för att personen ska känna sig bekväm i rollen och kunna ge oss en så bra bild 
som möjligt av dennes verksamhet och utmaningar.  
 
Vi valde att utforma två olika intervjuguider. En för grupp 1 respektive grupp 2 vilka be-
handlade olika frågeställningar baserade på den teoretiska referensramen och den bakgrun-
den respektive grupp karakteriseras av. Grupp 2 är exempelvis i större utsträckning insatt i 
öppen innovation som begrepp och har även ett mer utomstående och regionalt perspektiv 
på innovation än Grupp 1.   
 
Bryman & Bell (2010) förklarar att det är avgörande att frågorna gör det möjligt för forska-
ren att få information om hur de intervjuade upplever ”sin värld” och att intervjuerna in-
rymmer flexibilitet. Formuleringen av frågor för undersökningen därför inte vara för speci-
fik så att det hindrar alternativa idéer eller synsätt som kan uppstå vid insamlingen. Under 
intervjuerna har intervjuguiden mest fungerat som en checklista så vi vet att vi berör de 
områden som vi vill undersöka. Samt att frågorna har fungerat som stöd när respondenten 
tystnar.  
 
2.6 Metodkritik 

Att vi intervjuade Yaskawa Nordic på deras filial i Kalmar istället för på huvudsätet i Tor-
sås tror vi inte påverkade resultatet i form av den information vi fick. Det vi sakande, vilket 
vi inte trodde, är att få gå runt i produktionen. Det var intressant att få se hur tillverknings-
industrin fungerade och bara det har varit en lärdom i sig. Vi insåg också hur engagerade 
dessa ledare var i sina företag. Vi hade troligen fått en större förståelse för hur produktion-
en på Yaskawa Nordic såg ut men vad vi ville åt var hur ledaren ställde sig till öppen inno-
vation, därför ser vi inte platsen i detta fall som avgörande för hur resultatet blev.  
 
Anders Friberg intervjuades av författaren Linda Andreen i huvudsak för att inte författa-
ren Joel Friberg skulle påverka. Det är ett familjeband mellan dessa personer men det är 
inget som har påverkat studien. Friberg har fyllt kriterierna vi ställt på aktörerna i grupp 2 
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vilket gör att vi valt att använda honom i undersökningen. Det andra positiva är att Friberg 
har ägt industriföretag vilket gör att han kan se möjligheter och svårigheter med öppen 
innovation genom ett industriellt perspektiv.  
 
2.7 Reflektioner 

Vi upplever att vi lärt oss oerhört mycket under processens gång. Inte minst då vi träffat 
nya personer som har en helt annan kompetens och bakgrund än oss själva. Vi har fått en 
djupare förståelse i problematiken för tillverkande SMF. Vi har då också sett att OECD 
rapporten (2012) har satt fingret på ett problem som finns för många företag inom den ka-
tegorin. Det vi insett är också att öppen innovation, under kontrollerade former kan använ-
das som en metod för att öka innovationstakten i tillverkande SMF. Vilket motiverar före-
tag att försöka använda en sådan metod för att utvecklas. Många problem finns och det 
finns i många fall också lösningar på dessa problem.  
 
Skrivmässigt har den största lärdomen varit hur viktig struktur och ett systematiskt förhåll-
ningsätt är. Genom en tydlig struktur blir arbetet mycket enklare och det blir också lättare 
att förhålla sig till det som avses undersökas.  
 
Vi upplever att vår undersökning har blivit som vi hade tänkt oss. Troligtvis beror detta på 
att vi tidigt gick ut och undersökte vilka möjligheter det fanns att göra en intressant under-
sökning i Kalmar Län. Genom att vi tidigt avgränsade oss och valde teorier fick vi också 
möjlighet att snabbt skapa kriterier för undersökningsobjekt och ta kontakt med dessa. Det 
har inte varit svårt att få företagen att ställa upp vilket har varit roligt och deras intresse 
visade också hur intressant ämnet är, vilket inspirerade oss att göra något bra av det 
material vi samlat in.  
 
Vi är helt eniga om att vi kommer ha stor nytta av det ”öppna tankesättet”, som öppen in-
novation innebär, vilket vi kommer kunna applicera och nyttja i allt vi gör i framtiden. Det 
känns idag som självklart att ha ett mer öppet förhållningssätt till omvärlden. 
 
 
2.8 Uppsatsens struktur och disposition 

Modellen på nästa sida avser beskriva vår uppsatsstruktur (inte forskningens tillvägagång-
sätt) för att du som läsare skall förstå uppsatsens upplägg och disposition. 
 
Uppsatsen tar sitt avstamp i vår forskningsfråga (se kapitel 1). Vidare beskrivs de teorier 
och den begreppsapparat som valts ut för att svara på denna forskningsfråga. Det vill säga 
de ”glasögon” vi avser använda för att undersöka öppen innovation i SMF. Dessa tre teore-
tiska inriktningar sammanställs i den teoretiska referensramen (kapitel 3). Efter detta så 
kopplar vi ihop teori med insamlad empiri och gör analyser av detta utifrån vår analysmo-
dell (Kapitel 4). Detta leder slutligen till en slutdiskussion och slutsats (Kapitel 5) med 
avsikt att besvara vårt syfte och forskningsfråga. 
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Figur 2.1 Uppsatsens disposition och struktur (Egen modell) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
 
 

“He who ask a question is a fool for 5 minutes. He who does not ask a 
question remains a fool for ever.” – Kinesiskt ordspråk 

 
 
3.1 Öppen innovation  

Ett av de mest grundläggande argumenten för att innovation är viktigt för västvärldens 
länder är behovet av att kunna bemöta den snabbt växande konkurrensen från låglönelän-
der (Aasen & Amundsen, 2013). Tidd & Bessant (2009) menar även att innovation om och 
om igen bekräftas som den viktigaste faktorn för framgång i SMF. Innovativa företag når 
en starkare tillväxt och är mer framgångsrika än andra. Öppen innovation som modell be-
skriver ur denna kontext hur företag bör jobba med innovation, forskning och utveckling 
(Chesbrough, 2003). Chesbrough, som var först med att mynta begreppet, menar att företag 
får större värde och utväxling av att integrera externa kunskaper och teknologier i den egna 
verksamheten. Samtidigt som andra företag får ta del av outnyttjade idéer och teknologier 
som företaget själv har. Detta innebär ett mer öppet förhållningssätt till hur innovations- 
och utvecklingsprocesser bedrivs. Grundfilosofin är att det finns mer kunskap, idéer och 
lösningar utanför den egna organisationen än i. 
 
Som beskrevs övergripande i bakgrunden handlar öppen innovation i grunden om att öppna 
upp gränserna mellan verksamheten och omgivningen för att kunskap och idéer på så vis 
skall kunna röra sig mer fritt. Figur 3.1 framställer den öppna innovationsmodellen och 
visar att företag inte nödvändigtvis enbart behöver förhålla sig till kunskap och teknologier 
som finns internt, utan att de även kan och bör utnyttja den kunskap och teknologi som 
finns utanför företagets gränser (Aasen & Amundsen, 2013). 
 

 
 

Figur 3.1 Chesbroughs innovationstratt (Chesbrough 2006:3) 
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Figuren föreställer företagens forskning och utvecklingsavdelning (FoU) och beskriver hur 
innovationsprojekt kan startas från antingen en intern eller extern kunskaps- och tek-
nologigrund. Detta innebär att företag inte enbart behöver förhålla sig till kunskap och tek-
nologi som finns internt utan att de även kan och bör ta i bruk externa kunskaper och tek-
nologigrunder i innovationsprojekt. Vidare beskriver modellen även att ny teknologi kan 
nyttjas och integreras i innovationsprocessens olika steg (Teknologi insourcing). Sist besk-
rivs hur projekten antingen kan leda till den redan befintliga marknaden (dagens marknad), 
en ny marknad (genom spin-off projekt) eller för andra företags marknader (genom utli-
censiering).  
 
 
3.1.1 Implementeringsstrategier för öppen innovation 
Loren (2011) förklarar att det finns fler sätt att implementera öppen innovation på i prakti-
ken. Hon menar också att det är stor chans att företag redan praktiserar någon form av öp-
pen innovationsstrategi. Genom att lokalisera dessa processer och sedan utveckla dem me-
nar hon att företag mer fördelaktigt kan implementera en lyckad öppen innovationsmodell. 
Istället för att forcera fram öppen innovation så menar hon också att det är viktigt att ledare 
väljer och anpassar ett öppet innovationsprogram som passar den egna organisationen.  
 
Loren (2011) tar bland annat upp och förklarar följande implementeringsstrategier för öp-
pen innovation: 
 

• Betalt program handlar om att företag betalar en extern aktörer för de idéer som de 
genererar.  

 
• Universitetsprogram innebär att företag låter universitetet forma ett externt inno-

vationsnätverk. Detta ger en win-win situation då universitet ofta blir glada över att 
få ”verkliga fall” att jobba med.  

 
• Gränsöverskridande program handlar om att företag tar idéer som genererats in-

ternt till marknaden genom partnerskap med en extern investerare. 
 

• Kundpartnerprogram innebär att företag använder en grupp av kunder som inno-
vationspartners. Kunderna blir kompenserade genom fria eller rabatterade produk-
ter och tjänster eller via andra incitament. 

 
• Leverantörspartnerprogram handlar om att involvera leverantörerna som en inno-

vationspartner genom att erbjuda dem rabatter, bonusar eller genom andra incita-
ment. 
 

• Crowdsourcingprogram innebär att företagen tar en funktion i organisationen, eller 
en funktion som inte finns, (exempelvis FoU avdelningen) och sedan ”outsourcar” 
denna funktion till en så kallad Crowd (”större extern folkmassa”).  
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3.2 Innovationsledning 
Innovation är enligt Koebe & Westberg (2011) i stor utsträckning en ledarskapsfråga. De 
menar också att ledarskap i SMF har blivit ett aktuellt ämne då bristande sådan av många 
setts som en viktig förklaring till låg tillväxt och dålig utvecklingsförmåga. Genom att ut-
veckla ledarskapskompentensen i SMF, både praktiskt och teoretiskt, skapas bättre förut-
sättningar för utvecklingen av dessa. Genom ett framgångsrikt ledarskap skapas nya och 
bättre möjligheter att generera och exploatera alla sorters innovationer. Richtnér & Fris-
hammar (2012) instämmer och menar att ledarskapet är avgörande för hur organisationer 
presterar och fungerar. Govindarajan & Trimble (2010) framställer det till och med som att 
begränsningar av innovation inte har med kreativitet och teknologi att göra utan själva le-
darskapsförmågan.  
 
Aasen och Amundsen (2013) beskriver bland annat att en av ledaren kärnuppgifter är att 
söka förändringssignaler och möjligheter utanför den egna verksamheten. Denna uppgift 
kallar de för igenkänning där ledarens uppgift är att antingen svara på en förändring eller 
utnyttja en ny möjlighet. Denna beskrivning har vissa paralleller till Richtnér & Frisham-
mar (2012) som menar att ledare kan vara reaktiva (individen svarar på ett krav eller upp-
fattad förändring) eller proaktiva (individen reagerar innan kravet och kräver en respons). 
 
För att lyckas med ett framgångsrikt ledarskap menar Aasen & Amundsen (2013) att en 
ledare kan bidra på olika sätt: exempelvis genom att utveckla lämpliga strategier och af-
färsmodeller, organisationsförändringar, anpassning av organisationskulturen och proces-
serna samt samarbete i värdekedjor är några delar som anses främja innovation. Det som 
framkommit i forskningen är hur ledare kan bidra till framväxten av en kultur och arbets-
villkor som gynnar kontinuerlig innovation som leder till varaktig konkurrensförmåga.  
 
Ur detta perspektiv beskriver Tidd & Bessant (2009) egenskaper hos innovativa organisat-
ioner. De menar att en uppsättning egenskaper i organisationen behövs för att utveckla och 
vidmakthålla en god förmåga till innovation. Vi har valt ut de egenskaper som vi anser 
faller in i vår undersökning. Den första egenskapen som Tidd & Bessant (2009) nämner är 
gemensam vision, ledarskap samt vilja till innovation. En tydlig och gemensam uppfatt-
ning av syfte och mål är ett kännetecken för egenskapen. Ett annat kännetecken är ett stöd 
från ledningens sida i innovationsarbetet. Den andra egenskapen är organisationsstruktur 
som möjliggör kreativitet, lärande och samarbete. Det handlar om att hitta en bra balans 
mellan en öppen och en disciplinerad arbetsform. Ett effektivt teamarbete för problemlös-
ning är en egenskap i en innovativ organisation. Detta arbete gäller både internt och ex-
ternt, mellan organisationer. Det krävs att kunna sätta samman teamet och utveckla det. Ett 
kreativt klimat är en egenskap som kännetecknas av en positiv attityd till kreativa idéer. 
Det kan också finnas system för motivation och uppföljning i dessa innovativa organisat-
ioner. Den sista egenskapen vi väljer att ta med från Tidd & Bessant (2009) är externt fo-
kus vilket innebär ett aktivt arbete med att bygga nätverk.  
 
En del i att leda innovation är att kunna hantera den information som finns och den kapa-
citet som företaget har (Gray, 2006). Författaren menar att kunskap behöver införskaffas 
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när det gäller hur företag kan insamla och använda extern kunskap och det är i detta hänse-
ende som SMF har en nackdel. SMF skiljer sig i utbildningsnivå, utveckling av anställda, 
tillväxt samt benägenheten att växa. Deras studie visar på att ägarnas strategiska mål och 
den konsekventa kulturen som skapas i det lilla företaget är avgörande. Om dessa är rik-
tade mot att uppnå hållbar tillväxt i försäljning och vinster kommer utvecklingen och an-
vändningen av innovation att följas åt och driva mot konkurrenskraft gentemot andra före-
tag.  
 
 

3.2.1 Innovationsprofiler – kulturella aspekter i företaget 
Enligt Wolf et al. (2011) är innovation och kreativitet förutsättningar för en framgångsrik 
utveckling av både nya produkt- och processutvecklingar. För små och medelstora fram-
ställs ett antal nyckelaspekter för företagets förmåga att vara innovativa vilka bland annat 
är innovationsledarskap och organisationskultur. Ovan har vi beskrivit innovationsledning 
och nu beskriver vi organisationskultur utifrån 4 olika innovationsprofiler företag kan ingå 
i. Ur analyser av data från en schweizisk studie av 85 stycken SMF framkom följande fyra 
innovationsprofiler (Wolf et al, 2011):  
 

• Holistisk innovationsprofil – Företag inom denna profil har en kultur som baserar 
sig på innovation och kreativitet. SMF som passar in på denna profil har en passion 
för experimenterande.  
 

• Nätverksbaserad innovationsprofil – Företag i denna kategori värderar innovation 
men har inte en intern kultur av kreativitet. Istället sökte de sig till innovativa ex-
terna källor som universitet, klienter och affärsbekanta. Nätverksbaserade innovatö-
rer förlitar sig på högre chefer för att identifiera och anta områden för innovation 
inom företaget. 

 
• Gör-det-själv innovationsprofil – Företag inom denna kategori har en livlig kreati-

vitetskultur men denna användes endast för den interna marknaden. Kunskap utbyt-
tes mellan de olika avdelningarna men denna egenskap ledde till inkrementella för-
ändringar i processer och produkter snarare än stor kommersiell framgång.  

 
• Innovationsmotståndarprofil – Det var en aktör i undersökningen som var innovat-

ionsmotståndare. Det var ett konservativt familjeföretag som hade varit framgångs-
rika under en lång tidsperiod därför hade inte Vd:n något intresse i att förändras.  
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Figur 3.2 Innovationsprofiler (egen modell med utgångspunkt från Wolf et al., 2011) 

 
Wolf et al. (2011) summerar undersökningen med att kreativitet och innovation är nyckel-
komponenter i modern produktion. Det är få företag som kan vara konkurrenskraftiga utan 
dessa attribut. Det kan dock finnas en liten skala företag som tillhör motståndarprofilen och 
som kan lyckas bibehålla lönsamhet utan innovation. Några firmor kommer att vara mer 
innovativa och blir därmed också mer konkurrenskraftiga än andra.  
 
Vi har nu presenterat öppen innovation som företeelse, innovationsledning samt innovat-
ionsprofiler. Dessa är några aspekter vi framställer som viktigt för öppen innovation som 
modell. Vidare kommer vi utifrån ett ledarskapsperspektiv beskriva produkt- och process-
utveckling  
 
 

3.2.2 Innovationsstrategi 
Richtnér och Frishammar (2012) menar att en naturlig del med ledning av produkt- och 
processutveckling är att fatta beslut i vilken riktning och hur arbetet ska ske. De framställer 
också att det ofta råder stor osäkerhet vid framtagandet av nya produkter då processen kan 
vara lång och kostsam. Som vi nämnde i inledningen, med Johanssons medicieffekt, menar 
de att samverkande över kompetensgränser är en framgångsfaktor som ger en trygghet vid 
utvecklingen av nya produkter och processer. Här finner vi därmed även en tydlig koppling 
till Chesbroughs (2003) öppna innovationsmodell som menar att influenser utifrån är bra 
för innovationstakten. 
 
Som vi tidigare nämnt avser vi med produkt- och processutveckling både utvecklandet av 
tillverkningsprocessen, de befintliga produkterna och relaterade tjänster kring dessa pro-
dukter samt utvecklandet av helt nya produkter, lösningar och nya marknader De Vrande et 
al (2008) menar att innovation och produktutveckling i SMF tillverkande företag tradition-
ellt har skett innanför företagets egna väggar. Detta beror på att företagen vill skydda den 
potentiella vinst som produkten förväntas generera från konkurrenter.  
 

Grad av produktut-
veckling 

Grad av innovation 

Hög 

Hög 

Gör	  det	  själv	   Holis0sk	  

Motståndare	   Nätverks-‐
baserad	  

Låg 

Låg 
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Det pågår en tyst revolution inom svensk tillverkningsindustri (Richtnér & Frishammar 
2012). Allt större andel av företagens intäkter kommer från kringliggande tjänster. Detta är 
inte unikt i Sverige, utan en global trend. Tjänsterna differentierar företaget på marknaden i 
den konkurrensutsatta miljö som råder samt skapar kundvärde. För att illustrera strategier 
för produktutveckling eller produktinnovation som Trott (2008) också benämner det har vi 
valt att göra en modell över hur utfallet kan bli efter en innovationsprocess. Modellen be-
skriver att utfallet vid en innovationsprocess kan antingen generera utveckling av den be-
fintliga produkten eller så kan nya produkter bildas ur processen.  
 

 

Figur 3.3 Egen modell med inspiration från Trott (2008) 
 
 
 

3.2.3 Radikal eller inkrementell innovationsstrategi 
Inom innovationsstrategi finns två olika satsningar (Aasen & Amundsen, 2013, Tidd & 
Bessant, 2009). Den första är inkrementell innovation som innebär små inkrementella för-
ändringar av den befintliga produkten. Den andra är radikal innovation som innebär en 
total förändring av den befintliga produkten eller ett helt nytt användningsområde. Innovat-
ion är inte en isolerad process (Aasen & Amundsen, 2013). Att välja antingen radikal eller 
inkrementell innovation är därför delvis möjligt. Företag kan välja att investera i radikal 
innovation, och det kan lyckas. Eller blir det ett misslyckande där företaget får ta med sig 
lärdomarna till nya utvecklingsprojekt. Företagen kan också satsa på inkrementell innovat-
ion och klara sig bra med kontinuerlig förbättring eller se sig omsprungen av konkurrenter 
som valde andra strategier. Enligt författarna kan det handla om att ”spela för att vinna – 
eller för att inte förlora” (Aasen & Amundsen, 2013:226). Det beskriver situationen, var-
för företag behöver satsa på innovation. Inom tillverkningsindustrin kan det handla om att 
en produkt blir ersatt av en annan produkt vilket kan vara förödande om företaget inte föl-
jer med i utvecklingen.  
 
Nedan följer kännetecken för strategier inom inkrementell och radikal innovation: 
 
 
 

Befintlig	  Produkt	  

Utveckling	  
av	  produkt	  

Ny	  
produkt	  

1	  

Ny	  
produkt	  

2	  
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Strategi för inkrementell innovation Strategi för radikal innovation 
Söker kostnadsfördelar framför konkurrenskraft Visar öppenhet för idéer utanför den egna organisat-

ionen och sektorn 
Gör mindre modifikationer av eller tillför egen-
skaper till befintliga produkter 

Kontinuerligt sökande i omgivningarna efter ny 
kunskap om och idéer knutna till teknologi och 
marknad 

Justerar innovationer genom att ändra designde-
taljer och introducera nya versioner (face-lift) 

Investerar i olika framtidsvisioner genom att skapa 
en portfölj med utvecklingsprojekt 

Skapar organisatoriska rutiner, procedurer och 
standarder för mer effektiv produktion 

Anpassar organisationen så att man säkerställer ett 
brett engagemang i utforskande aktiviteter 

Söker och utvecklar renommé för produktkvalitet Skapar nya kopplingar och relationer 
Lär av användare och kunder För in nya egenskaper genom att anställa eller hyra 

in kompetens 
Tabell 3.1 (Aasen & Amundsen, 2013:225) 

 
 
3.3 Samarbete och nätverk 

Vanhaverbeke (2012) påpekar att hanteringen av relationer med företagets olika aktörer 
samt organisering av det övergripande nätverket för innovationspartners är avgörande för 
att SMF ska lyckas med öppen innovation. En grundläggande insikt kring öppen innovat-
ion är därför att företag inte agerar som självständiga aktörer på egna marknader utan är en 
del i ett större nätverk och system. Med detta som utgångsläge blir förståelsen för att sam-
arbete utgör en viktig funktion för att lyckas med öppen innovation i företag.  
 
 

3.3.1 Effektivt samarbete och samverkan för innovation 
Då omvärlden för företag blir allt mer komplicerad och oförutsägbar finns ett behov av att 
kombinera olika förståelsesätt och erfarenheter över företagsgränserna för att lösa problem 
och utmaningar (Aasen & Amundsen, 2013). Johansson (2006) beskriver detta genom att 
många idéer och innovationer uppkommer i skärningspunkter mellan olika discipliner, 
vilket han kallar för medicieffekten. Vidare förklarar Lindeborg & Lindkvist (2010) att det 
är i skärningspunkterna som individer eller team kan kombinera kunskaper från olika om-
råden vilket framkallar nya idéer som tar helt nya riktningar. Aasen & Amundsen (2013) 
menar att tanken är att det sker mer idéutveckling och innovation när människor med olika 
professionell och praktisk bakgrund sammanstrålar kring ett problem eller uppgift, vilket vi 
känner igen från öppen innovation som metod. Enligt detta perspektiv kan innovation där-
för ses som en kollektiv process där medverkan och samarbete för innovation mellan olika 
aktörer är det väsentliga. 
 
Aasen & Amundsen (2013) menar att effektivt samarbete har kommit att betraktas som en 
nödvändig förutsättning för att lyckas med komplicerade aktiviteter i organisationer, just 
för att det antas leda till innovation, ökat kundintresse och bättre drift. Grupper konkurrerar 
lätt ut enskilda personer när det gäller problemlösning. Samarbete är bland de mest centrala 
produktionsfaktorerna samtidigt som det är mest undervärderat. Författarna menar att led-
ning av samarbete handlar om att nyttja den styrka som finns i kollektivet. 
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Huston & Sakkab (2006) beskriver ett lyckat exempel på sådana samarbeten. Protect & 
Gambles Connect & Develop strategi där de kontinuerligt letar efter nya idéer utanför före-
tagets gränser som sedan plockas in, förbättras och kapitaliseras. För att kunna göra detta 
samarbetar P & G med flera organisationer och individer och letar systematiskt efter be-
prövade teknologier och produkter som kan förbättras. Det framställs dock att en avgö-
rande del för att kunna hantera detta var förmågan att veta vad företaget letar efter. Går 
företaget in i en sådan process utan att tydligt ha definierat målsättning och vilka aktörer 
som passar så är risken att företag får ut en massa idéer som inte går att realisera eller pas-
sar in på den egna verksamheten.  
 
 

3.3.2 Nätverket och relationer 
Simon & West (2006) menar kunskapsflöde och kunskapsöverföring är viktiga aspekter för 
många innovationer. Dessa kunskaper överförs i nätverk och i de olika relationer och band 
företag har med varandra. En fundamental ståndpunkt menar Håkansson (1989) därför är 
att varje företag har kopplingar och viktiga länkar till andra företag och aktörer utanför 
företagets egna gränser. Denna insikt innebär att företag därför inte är fria eller självstän-
diga enheter utan ingår i ett större nätverk där alla är beroende av varandra på olika sätt. 
Nätverksperspektivet kan därför förklaras som relationerna mellan dessa företag, samt hur 
dessa relationer hanteras, och vilka typer av transaktioner och utbyte som sker dem emel-
lan. Vidare menar Ford & McDowell (1999) att alla relationer är värdefulla men att vissa 
är mer värdefulla än andra. Detta beror till stor del på vilka kunskaper och resurser företa-
gen sitter på. De förespråkar att ledare bör har en klar syn på vilka relationer och värden 
som är avgörande för företaget i fråga. Håkansson (1989) beskriver att industriella nätverk 
karakteriseras av olika företag som är kopplade till varandra av det faktum att de antingen 
producerar, bearbetar eller gör konkurrerande produkter. Företagens olika resurstillgångar 
(teknologier, kunskap etc.) är centralt i dessa nätverk. Vidare menar han att företag kan få 
bättre kontroll över det totala resurskapitalet i ett nätverk genom att ingå djupare relationer 
och samarbeten med aktörer vars resurser är av vikt för den egna verksamheten.  
 
Nedan visas en förenklad modell av nätverksperspektivet för ett företag. Cirklarna repre-
senterar företag och trianglarna andra aktörer (som institutioner). De helt streckade banden 
beskriver djupare relationer mellan aktörerna medan de andra strecken föreställer mer in-
formella band mellan aktörerna i ett nätverk. 
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Figur 3.4 Nätverket (egen modell med utgångspunkt från Bratt & Lindqvist, 2008:18) 
 
 
Något som framställs som centralt för öppen innovation är hanteringen och etableringen av 
de relationer och band som finns mellan företag och dess externa intressenter inom ett nät-
verk (Chesbrough et al., 2006). Simard & West (2006) menar att organisationer och indivi-
der ingår i nätverk där relationerna mellan aktörerna kan delas upp i två olika typer: for-
mella och informella. Formella relationer karakteriseras av strategiska allianser med exem-
pelvis en konsult, leverantör eller företagspartner. I dessa relationer ligger ofta ett avtal till 
grund samt framtida resurs- och kunskapsutbyten är planerade i förväg. Informella relat-
ioner är av mer personlig karaktär och uppkommer inte allt för sällan utifrån en formell 
relation med tiden. Båda dessa relationer är avgörande vid öppen innovation och ligger till 
grund för vilket öppen innovationsstrategi företagen väljer med respektive relation. 
 
Vidare tar Simard & West (2006) upp ytterligare två typer av relationsbeskrivningar: 
Djupa respektive svaga band. Sannolikheten och effektiviteten för en lyckad öppen inno-
vationsstrategi ökar om företaget har en djupare relation med den andra parten. Detta är 
förståeligt då förutsättningarna och samarbetsklimatet ofta är mer gynnsamma om företa-
gen har en stark relation till en extern aktör. Svaga band behöver nödvändigtvis inte inne-
bära motsatsen, det vill säga dåliga förutsättningar, men karakteriseras av individer och 
organisationer som befinner sig några nivåer bort i nätverket. Fördelen med dessa kan vara 
att de innehar andra kunskaper och kompentenser som kan vara av värde för företaget samt 
att dessa ofta kan ge access till nya nätverk. Författarna menar att alla ovanstående relat-
ionstyper är avgörande för att öppna innovationsprocesser ska fungera. Det krävs en balans 
mellan dem för att förutsättningarna ska vara optimala. 
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3.3.3 Regionala innovationssystem och nätverk 
Avslutningsvis tar vi i detta teorikapitel upp den regionala betydelsen för samarbete och 
nätverk. Simard & West (2006) menar att fördelarna med öppen innovation lättare kan 
uppkomma i regionala kluster och nätverk. De definierar dessa kluster som en geografisk 
koncentration av interorganisatoriska relationer mellan företag och institutioner inom ett 
visst område. Ur ett nätverksperspektiv menar de att innovationsförmågan kan öka genom 
att företag har en geografisk närhet till varandra. Regioner som karakteriseras av mycket 
idéer och därmed kunskap menar de kommer dra till sig en större ekonomisk aktivitet om 
företagen nyttjar varandras kunskaper. 
 
Bessant & Tidd (2011) behandlar geografiska kluster och beskriver dessa som nätverk 
vilka framkommit då aktörer, avståndsmässigt, har nära till varandra. De beskriver Silicon 
Valley som ett bra exempel på detta och menar att kunskapsöverföring lättare sker i denna 
form av nätverk då aktörerna kan träffas och mötas. 
 
Simon & West (2006) framhäver regional innovation, och menar att detta fenomen upp-
kommer genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer (företag och institutioner) i en region. 
En optimal öppen innovationsstrategi menar de nyttjar flera typer av relationer och band 
med flera institutioner då detta innebär ett ökat flöde av kunskap inom regionen. Bland 
annat så omnämns universitetet som en institution vilken kan nyttjas för att skapa grund-
läggande kunskaper.  
 
3.4 Analysmodell 

Nedanstående analysmodell beskriver hur vi i nästa kapitel kommer att tolka och analysera 
empirin utifrån vår teoretiska referensram. För att kunna undersöka öppen innovation i 
SMF inom tillverkningsindustrin har vi valt ut teorier som vi anser påverkar möjligheten 
till innovation. Innovationsledning är som vi tidigare nämnt det övergripande perspektivet i 
vår undersökning och utgör därmed strukturen över hela uppsatsen. Ledningen är, den mest 
grundläggande förutsättningen för öppen innovation då denna påverkar möjligheten till 
processen likt det teoretiska resonemanget. 
 
Vi har i förgående kapitel beskrivit olika organisations- och ledarskapsperspektiv vilka 
bland annat var ledarens roll för innovation, olika innovationsprofiler (kulturella innovat-
ionsaspekter i en organisation) och även innovationsstrategier för produkt- och processut-
veckling (inkrementella och radikala). Dessa aspekter kommer vi att analysera under av-
snittet organisation- och ledarskap. Vidare belyste vi samarbete och nätverk som en central 
funktion där bland annat samverkan för innovation beskrevs. Vi framställde att företag 
ingår i ett större nätverk där olika relationer mellan aktörerna avgjorde hur samarbetet och 
innovationsprocessen såg ut. Hur ledaren hanterar dessa relationer var centralt. Sist tog vi i 
detta avsnitt upp att det kan finnas regionala aspekter att ta hänsyn till vid innovationsar-
betet. Dessa aspekter redogör vi för under avsnittet samarbete och nätverk. 
 
Sist kommer vi utifrån vår empiri och teoretiska referensram analysera olika aspekter kring 
öppen innovation i SMF med utgångpunkt från Chesbroughs (2003) innovationstratt och 
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de olika implementeringsstrategierna för att se hur öppen innovation i SMF kan leda till 
ökad innovation. 

 
 

 Figur 3.5 Analysmodell (Egen modell) 
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4. EMPIRI OCH ANALYS 
 
 

“To gain customer insights, we must understand that we are prisoners of 
what we know and what we believe” -Mohanbir Sawhney 

 
Följande kapitel avser att, utifrån vår analysmodell, analysera och sammanbinda det em-
piriska material vi erhållit från våra intervjuer med vår teoretiska referensram. Kapitlet 
bygger på insamlad empiri från följande personer: 
 
Göran Appert - VD – Spring Systems AB 
Christer C. Larsson – Delägare/VD - Kvilla legodetaljer/Techtools AB  
Marie M. Larsson - Delägare/ekonomiansvarig - Kvilla legodetaljer/Techtools AB 
Nils-Olof Svensson – VD – TM Design & Installation 
Pär Tornemo - Corporate Planning Director – Yaskawa Nordic AB 
 
Anders Friberg – VD och företagskonsult – Anders Friberg Konsult AB 
Linda Sharp – Företagsutveckling/Projektledare – Maskinteknik i Oskarshamn 
Tomas Wild – VD och innovationskonsult – Devellum AB 
Louise Östlund – VD – Kalmar Science Park AB 
 
 
4.1 Organisation och ledarskap 

 
4.1.1 Ledarens roll 

Ledaren för en organisation har, utifrån vårt perspektiv, det yttersta ansvaret för företagets 
tillväxt och styr därmed företaget i önskad riktning genom att skapa strategier och sätta 
mål. Därmed har ledaren en central roll när det kommer till huruvida företaget jobbar med 
innovationsprocesser och om företaget skall anta en öppen innovationsstrategi eller inte. 
Wild och Östlund är inne på samma spår och menar att ledarskapet är viktigt för om öppen 
innovation överhuvudtaget skall ske. De framställer att det måste börja hos ledaren och i 
dennes medvetande. Wild pratar bland annat om ledarens ”mindset” och syftar därmed på 
att ledarens förmåga och sätt att tänka är en viktig faktor för företagets innovationsför-
måga. Det framgår således som att ledaren avgör i vilken omfattning och riktning som in-
novation sker på företaget vilket Friberg syftar till när han säger att det är ”ledaren som 
sätter ribban för innovationsprocesserna”. Våra respondenters resonemang från grupp 2 
överensstämmer således med Richtnér & Frishammar (2012) som menar att ledarskapet är 
avgörande för hur organisationer presterar och fungerar och Koebe & Westberg (2011) 
som menar att innovation i stor utsträckning är en ledarskapsfråga. Vi tolkar ovanstående 
diskussion som att innovationsarbete i stor uträckning avhängs på ledarens förmåga att 
leda innovation. Öppen innovation kan därför enbart bli verklighet om ledaren faktiskt 
bestämmer sig för att satsa på det och ledarens förmåga och roll är därmed en förutsättning 
för öppen innovation och därigenom ökad innovationsförmåga.  
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Från grupp 1 framställs ledaren ha det övergripande ansvaret för innovationsprocessen. Det 
vill säga att de inte är med och påverkar små detaljer utan istället har ett holistiskt perspek-
tiv. Ledaren ansvarar därmed för innovationsprocessen som en helhet. Exempelvis säger 
M. Larsson att de i stor utsträckning lämnar över planeringsarbeten till de anställda. Såle-
des får de anställda ett större inflytande i innovationsprocessen. C. Larsson tillägger dock 
att de inte har helt fria tyglar utan att de måste förhålla sig till hans riktlinjer. Friberg för 
även i detta perspektiv in styrelsen som en viktig aspekt och menar att det inte enbart är 
ledaren utan även ”styrelsens uppgift att skapa strategier för innovationsarbetet”. Då sty-
relsen anställer och avsätter VD bör således dessa frågor ges utrymme på styrelsemöten, 
menar han. Därmed framställs det även utifrån vårt empiriska resultat att det inte enbart 
hänger på ledaren utan även på förmågan och ”mindsetet” (tankesättet) i styrelsegruppen.  
 
Vidare finner vi utifrån våra intervjusvar, från grupp 2, att när en ledare väl bestämt sig för 
att arbeta med öppen innovation så är dennes roll central när det gäller att införa, definiera 
och sätta ramverket för det öppna innovationsarbetet på företaget. Det framgår som att öp-
pen innovation i stor utsträckning, trots sitt öppna förhållningssätt, kräver en viss struktur 
och ramverk för att det skall ge resultat. Tornemo beskriver bland annat i denna kontext att 
det kan bli oönskade eller obefintliga resultat om inte ramarna är definierade på ett tydligt 
sätt. Även Östlund framställer att företagen bör förhålla sig till någon typ av inriktning. De 
syftar således på att det är ledarens roll att definiera och precisera detta ramverk så att de 
anställda vet vad som förväntas av dem och hur de ska förhålla sig till det. Även Huston & 
Sakkab (2006) beskriver att om företagen går in i en öppen innovationsprocess utan att ha 
definierat målsättningarna så är risken att oanvändbar output uppkommer vilket överens-
stämmer med ovanstående respondenters syn. Således ser vi att en av ledarens grundläg-
gande roll är att definiera och precisera målsättningarna med den öppna innovationspro-
cessen för att den skall ge resultat på sikt.  
 
I grupp 1 framställs det, i de flesta fall, att det är kundens specifika önskemål och krav som 
leder till att ledaren definierar och preciserar målsättningarna. Därför styrs innovation i 
tillverkande SMF i stor uträckning utifrån kundens önskemål och inte utifrån egna proces-
ser. Svensson talar exempelvis om att kunden inkommer med en önskan och en kravlista 
för vad som ska tillverkas och utefter det får de tillverka en maskin. Med paralleller till 
Chesbrough (2003) anser vi att företag inte enbart behöver förhålla sig till kundens krav 
och önskemål utan att de parallellt bör försöka hitta nya användningsområden och nya 
marknader för sina produkter eller processer. Vi ser att det ofta är ett kundfokus som styr 
hur produkt- och processutveckling går till och hur resultatet blir. Vi menar därmed att 
innovationskraften kan hämmas om företag enbart förhåller sig till ett kundorienterat syn-
sätt. Ett sätt att praktisera detta skulle kunna vara att ledaren intar ett mer proaktivt förhåll-
ningssätt till innovation och sin egen verksamhet.  
 
 
Reaktiva och proaktiva förmågor  
Innovationsledarskapet handlar, som vi tolkar det, bland annat om ledarens förmåga att 
analysera och anamma nya idéer och tankar vilka enligt Chesbrough (2003) kan finnas 
utanför företagets egen organisation. Utifrån detta resonemang, har vi tidigare framställt, 
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att en av ledarens förmågor är att söka möjligheter och förändringssignaler utanför den 
egna organisationen vilket är centralt för nya innovationer (Aasen & Amundsen, 2013). 
Grupp 2 vittnar om att just denna förmåga är central vid öppen innovation då företag, för 
att kunna nyttja externa resurser och teknologier, först måste ha förmågan att kunna lokali-
sera dem. Bland annat finner vi i ett utav fallen att Svensson lokaliserat en potentiell af-
färsmöjlighet vilket hans organisation själva inte kunde ta tillvara på. Detta ledde till att de 
gick ihop med ett annat företag på orten för att på så sätt kunna utnyttja möjligheten. Vi 
finner här ett exempel, som vi ser det, på ledarens roll att ”scanna av” omvärlden eller ta 
tillvara på möjligheter som kan leda till ökad innovation. Detta överensstämmer med vad 
Aasen & Amundsen (2013) kallar för igenkänning. Det är också av vikt att ledare behöver 
hålla sig uppdaterade och följa med på vad som händer i både den egna branschen och i 
andras. Tornemo beskriver bland annat att de tagit hjälp från aktörer i andra branscher för 
att därigenom finna nya möjligheter och applikationsområden för deras robotar. Därmed 
framställs det att företag, genom att sätta sig in i andra områden och situationer, kan finna 
nya lösningar och applikationsområden för deras egna produkter vilket överensstämmer 
med öppen innovation som modell. 
 
Ledaren behöver förstå vad resultaten av en öppen innovationsprocess kan bli. För att för-
stå behövs kunskap om marknaden, företaget samt kunskap om processen i sig. Richtnér & 
Frishammar (2012) talar om att innovativa ledare kan vara antingen reaktiva eller proak-
tiva. Ledaren kan antingen svara på ett krav från marknaden eller vara proaktiv och reagera 
innan kravet ställs vilket gör att ledaren kan kräva en respons. I vår undersökning har vi 
sett både proaktiva och reaktiva exempel. Vi har även funnit att företag kan vara både pro-
aktiva och reaktiva på samma gång. Svensson tar i denna kontext bland annat upp att de 
renoverat och gjort ordning en lokal för att de tror på en kommande expansion. Han förkla-
rar att, när det väl händer, kommer allt vara klart vilket gör att det bara är ”att trycka på 
knappen”. Det framställs därmed som att det finns fördelar med att inta en mer proaktiv 
attityd till utvecklingsprocesser, i vissa fall. Däremot finner vi i andra fall att en proaktiv 
attityd till innovation kan vara kostsamt om det sedan inte blir av. C Larsson beskriver 
bland annat hur de gjort proaktiva investeringar i maskiner och verktyg för att få möjlighet 
att möta kundens behov. Han berättade att han investerat i en maskin för stora serier av en 
produkt. Men resultatet blev att kunden valde att placera produkten i Kina istället, likt 
många andra stora serier. Här ser vi ett exempel på en proaktiv handling som inte blev 
fruktbar.  
 
Övergripande finner vi, från grupp 1, att tillverkande SMF intar ett mer reaktivt förhåll-
ningssätt till innovation. De flesta respondenter beskrev att det i första hand handlar om 
klara av kundens förfrågningar. Ofta uppkommer utmaningar, vilka kräver innovativa lös-
ningar, mer spontant vilket gör att det inte finns färdiga mallar och strategier att utgå ifrån. 
M. Larsson beskriver bland annat i denna kontext att innovationen på Kvilla Legodetaljer i 
de flesta fall inte kan ske proaktivt då innovationsprocesser ofta börjar när de får en förfrå-
gan från kunden. Svensson intar ett liknande resonemang och menar att de på TM Design 
& Installation har svårt att se längre än några månader framåt. Detta gör att de inte kan ha 
ett proaktivt förhållningssätt. En av anledningarna till att majoriteten av företagen i vår 
undersökning inte har en proaktiv inställning till innovation tror vi kan bero på att de, till 
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skillnad från stora företag, inte har någon forskning- och utvecklingsavdelning. De Vrande 
et al. (2008) menar att tidigare forskning, avseende öppen innovation, förutsatt att företag 
har en FoU-avdelning vilket vi uppfattat inte är fallet vid SMF. Uppgiften för en FoU av-
delning är, i stor utsträckning, att proaktivt finna innovativa lösningar. Därför är det ännu 
viktigare att en ledare är proaktiv i SMF för att innovation ska kunna komma till stånd.  
 
Utifrån grupp 1 tolkar vi det som att, ju större företaget blir desto mer behöver företaget 
arbeta proaktivt i sitt innovationsarbete för att bibehålla sin position på marknaden och inte 
bli utkonkurrerad. Vi finner i grupp 1 att företag i det övre storleksskiktet i större utsträck-
ning arbetar proaktivt. Tornemo beskriver att Yaskawa Nordic investerar och systematiskt 
arbetar proaktivt med innovation. Bland annat har de lagt resurser på att undersöka 
huruvida de, för framtiden, kan utveckla eller dra fördelar av projekt som avvecklats. Vi 
tolkar det som förmågan att proaktivt arbeta med innovation till viss del handlar om vilka 
ekonomiska förutsättningar företag har. Med detta menar vi att större företag som Yaskawa 
Nordic har en ekonomisk fördel gentemot mindre aktörer då de har större möjlighet att 
investera i framtida utveckling eftersom pengar avsätts för utvecklingsarbete varje år. Små 
företag arbetar i mindre skala med systematisk innovation och utveckling sker mer spora-
diskt samtidigt som de utför andra arbeten eftersom de inte har varken tid eller ekonomisk 
möjlighet att avsätta sådana resurser.  
 
Ett proaktivt förhållningssätt framställs i många fall som positivt men i ovanstående reso-
nemang poängterade vi även att mindre företag kan ha begränsningar för att kunna vara 
proaktiva. Ur ett öppet innovationsperspektiv ser vi möjligheten för tillverkande SMF att 
nyttja en öppen innovationsstrategi istället för att vara mer proaktiv. Loren (2011) beskri-
ver bland annat olika strategier för öppen innovation vilka potentiellt sätt kan användas 
som alternativ till en FoU avdelning. Exempelvis kan företaget nyttja universitetet, vilket 
kan gynna båda parter, som en extern utvecklingsavdelning. Detta såg vi exempel på i pro-
logen, där företaget Inwido, proaktivt nyttjade universitetet för innovation. Vi kommer 
beröra detta ytterligare under rubriken Samarbete och nätverk. 
 
 
Egenskaper hos innovativa organisationer 
Ovan har vi beskrivit ledarens roll för innovativa organisationer och menar att ledaren av-
gör hur innovativ en organisation är. Tidd & Bessant (2009) beskriver ett antal egenskaper 
hos innovativa organisationer vilka påverkar innovationsförmågan på företaget. Är ledaren 
duktig på att skapa en gemensam vision samt en vilja till innovation skapas en bättre inno-
vationsförutsättning för organisationer, vilket vi berört i föregående avsnitt där vi diskute-
rade ledarens roll att definiera mål och ram för ett projekt. 
 
Från grupp 1 framställs en kreativ atmosfär som viktig för innovationsförmågan. En krea-
tiv atmosfär skapas bland annat genom vilken inställning ledaren har till innovation vilket i 
sin tur bidrar till innovationskraften på företaget. Den skapas också utefter hur de anställda 
är och vilken roll de har i organisationen. Svensson tror att en kreativ atmosfär skapas ge-
nom en öppenhet gentemot varandra, inom organisationen. ”Vi är inte sådana som styr och 
ställer, utan vi lämnar ofta över projekt till de anställda.” Vi tolkar hans resonemang som 
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att anställda, vilka får ansvar, bidrar till en mer kreativ och innovativ organisation. Med 
detta menar vi att ett kreativt klimat kan skapas genom öppenhet i organisationen och ge-
nom att de anställda får ta ansvar för olika processer. Detta utvecklar ledarens roll som mer 
passiv under processens gång för att komma med infallsvinklar då det behövs och har, likt 
vi diskuterat tidigare, ett mer övergripande ansvar.  
 
Det framställs som att innovation i stor utsträckning sker i grupp. Bland annat beskriver 
Sharp att de arbetar tillsammans för att finna lösningar på olika problem. Vilket ofta sker i 
fikarummet under rasterna när personalen sammanstrålar. Därför har teamarbete, som Tidd 
& Bessant (2009) benämner, framkommit som en viktig del. Författarna beskriver att leda-
ren behöver kunna sätta samman teamet på ett bra sätt och att ett teamarbete både kan vara 
internt och externt. Det som vi sett är att grupper är vanliga. Inte att gruppen arbetar till-
sammans från början till slut alltid utan att de hjälps åt vid behov. Det finns också fall där 
nätverket utgör detta teamarbete. Alltså externt, där företaget går ut till en annan aktör för 
att lösa ett gemensamt problem till exempel. Vi tolkar detta som att innovationsarbete sker 
bäst i grupp vilket är positivt då öppen innovation till stor del grundar sig i ett grupparbete. 
Detta betyder att företagen är vana att arbeta i team vilket gör att de troligen kan integrera 
nya influenser i dessa grupper på ett enkelt sätt.  
 
När vi talar om att integrera nya influenser likt ovan pratar grupp 2 om att ledaren måste 
våga när det kommer till öppen innovation. De behöver finna mod att ingå i en öppen in-
novationsprocess då det handlar om att öppna sig vilket är ovant för många företag. Grupp 
1 har delade känslor kring ett sådant förfarande då de menar å ena sidan att influenser uti-
från kan vara nyttigt men också att det kan vara riskabelt att delge information som kan 
stjälas. C. Larsson beskriver bland annat att han har många idéer som han inte kan förverk-
liga själv men inte vågar ta hjälp med då idéerna kan kapitaliseras av andra. Därför vill vi 
tillägga en egenskap till Tidd & Bessants (2009) egenskaper hos innovativa organisation-
er. Vi har lagt till mod som vi ser som en viktig egenskap i innovativa organisationer. Det 
som framkommit tydligt under undersökningen är att ledaren måste våga ingå i en öppen 
innovationsprocess. Därför anser vi att mod är en egenskap som innovativa organisationer 
behöver. Med mod menar vi att företag har tre kännetecken som vi identifierat, vilka pre-
senteras nedan.  
 
Mod kännetecknas av att ledaren är förändringsbenägen vilket betyder att ledaren har en 
inställning som gynnar nya idéer och nya lösningar. Ledaren får därmed inte tro att det som 
dennes företag gör det enda och bästa sättet. Svensson beskriver det som att det finns bra 
lösningar bakom varje dörr och syftar då på andra företags dörrar. Med den inställningen 
blir företaget mer förändringsbenäget. Ett annat kännetecken är en öppenhet. Med detta 
menar vi att företag behöver våga släppa in andra aktörer i en öppen innovationsprocess 
exempelvis. Exempel som vi ser på detta är Svensson som beskriver att en öppen attityd 
gynnar alla aktörer då ett utbyte sker som gynnar parterna på olika sätt. Appert beskriver 
också en öppenhet gentemot andra aktörer men menar att svårigheten ökar gentemot kon-
kurrenter. Grupp 2 beskriver att öppenhet mot andra är en förutsättning i öppen innovation. 
Om företagen inte vågar öppna upp sig kan de inte heller få nya infallsvinklar eller uppslag 
till nya projekt. Då vi förutsätter att teamarbete är bra i en innovationsprocess är också en 
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öppenhet gentemot andra aktörer utanför organisationen en förutsättning för öppen inno-
vation. Det sista kännetecknet för mod är att våga fråga. Alltså att våga ställa de dumma 
frågorna som annars kanske inte blir behandlade. Det handlar också om att våga fråga om 
hjälp, vilket exempelvis Tornemo beskriver då de tar hjälp av andra branscher vid utform-
ning av nya projekt. Det som vi presenterat är egenskaper för innovativa organisationer och 
det är ledaren som bidrar till att innovationskraftiga organisationer finns. Därför vill vi 
tillägga ”mod” vilket innebär att företagen är förändringsbenägna, visar öppenhet och ingår 
samarbeten.  
 
 

4.1.2 Innovationsprofiler 
Vi har uppfattat det som att tillverkande små och medelstora företag arbetar på olika sätt 
med innovation. Därför förstår vi att företagen har olika kulturer eller profiler vilka styr 
hur innovativa företag är. I vissa fall var företagen mer innovationsinriktade då de arbetar 
på ett mer lösningsbaserat sätt och i andra fall var de mer produktionsinriktade genom att 
enbart producera det som kunden beställt. Vi framställde tidigare Södergren (2005) som 
utryckte att det finns en oro i att förståelsen för det traditionella produktionsorienterade 
ledarskapet fortfarande är mycket starkare än förståelsen för ”kunskapens ledarskap” eller 
ledarskap av innovation. Det vi finner i vårt urval är att majoriteten av våra respondenter 
antydde på att kunskapen har kommit att bli allt viktigare som konkurrensmedel.  
 
Appert beskriver bland annat att de för att konkurrera med lågkostnadsländer behöver 
framhäva sin kunskap och våga ta betalt för den. Sharp beskriver bland annat att de på Ma-
skinteknik automatiskt arbetar med innovation då de ofta sköter kunders projekt från idé 
till färdig produkt. Detta innebär att företaget måste vara innovativa under hela processen, 
menar hon. Vidare förklarar hon att då deras kunder förväntar sig att få den servicen har 
det bidragit till en hög innovationskultur hos dem. Detta är vad Wolf et al (2011) framstäl-
ler som en holistisk innovationsprofil vilket innebär att företaget har en kultur som till stor 
del baserar sig på innovation och kreativitet. Appert är inne på samma spår och förklarar 
att de har gått åt samma håll. Vi tolkar det som att företag som frångår en produktoriente-
rad modell och går mot en mer kunskapsbaserad, där kunden får hjälp med mer tjänsterela-
terade aspekter, bidrar till att innovationskulturen ökar.  
 
Ur detta resonemang framställs det att det faktiskt finns en variation i kulturella skillnader 
avseende ett arbete för innovation. Detta tror vi därmed beror på företagens affärsidé, vilka 
kunder de har och vilken typ av produkt de arbetar med. Vi ser också att det inte går att 
generalisera en hel grupp så som SMF. Även inom ett segment som detta så skiljer sig in-
novationskulturen väsentligt. Det finns olika företag inom segmentet och hur de arbetar 
med innovation skiljer sig beroende på dess förutsättningar. Det är också en skillnad i in-
ställning till innovationsarbete. För vissa kommer det mer naturligt än för andra. Ovanstå-
ende resonemang överensstämmer med Wolf et al (2011) som menar att det finns olika 
innovationsprofiler vilka avgör hur innovativa företagen är. Vår uppfattning är vidare att 
det handlar om att förstå vilken innovationsprofil företagets egen organisation befinner sig 
inom. Genom att ta utgångpunkt från detta kan ledaren sedan styra organisationen mot en 
riktning. Om ledaren väljer att gå mot en mer innovativ organisation kan de eftersträva 
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vissa kännetecken. Till exempel bygga fler nätverk och ingå i öppna innovationsprocesser 
för att närma sig en holistisk innovationsprofil och därmed också en kultur vilken stöttar 
sig i kreativitet och innovation.   
 
 
Nivåskillnader  
Vi har identifierat att SMF ofta levererar en del i ett större sammanhang det vill säga detal-
jer, från undersökningen av grupp 1. Till exempel levererar Spring Systems ett deformat-
ionselement för bilbarnstol till Volvo. Kvilla levererar en fjäder till hörselskydden på mo-
torsågshjälmar så att de kan spännas ut och ihop över öronen. Dessa är också en del i en 
helhetsprodukt. Vi finner att denna typ av delar inte behöver förnyas på samma sätt som 
hjälmen eller bilen behöver. Detta betyder dock inte att SMF inte behöver vara innovativa. 
En öppen innovationsprocess kan till exempel hjälpa dem att se deras fjäder eller deformat-
ionselement på ett nytt sätt. Produkterna kan kanske användas i ett annat sammanhang och 
nå nya marknader vilket gör att leverantörerna kan expandera sin produktion av just den 
produkten. En innovationsprocess kan också generera nya sätt att producera produkten på 
ett kostnadseffektivt sätt eller med ett nytt material. Med dessa exempel vill vi säga att det 
finns nivåskillnader i leverantörskedjan. Därför kan inte en öppen innovationsprocess se 
likadan ut för alla. Under vår litteraturgenomgång har vi sett att Chesbrough (2003) talar 
om stora företag som IBM och dessa företag är inte jämförbara med våra studieobjekt. 
Vanhaverbeke (2012) beskriver att det finns nivåskillnader att ta hänsyn till. Precis som vi 
diskuterat i föregående avsnitt är profilerna något för företagen att ta hänsyn till vid inno-
vationsprocesser. Det är också viktigt att förstå vilken nivå som innovationsprocesserna 
läggs på.  
 
Vi jämför det stora bolaget Yaskawa Nordic med Kvilla Legodetaljer som är betydligt 
mindre för att se skillnaden. Kvilla Legodetaljer har mer av en gör-det-själv profil (Wolf et 
al., 2011) vilket vi ser genom att de arbetar med att utveckla sina egna processer och pro-
dukter. Vi ser Yaskawa som en nätverksbaserad innovationsprofil (Wolf et al., 2011) då de 
arbetar med att ta fram nya lösningar tillsammans med utomstående aktörer som kan 
mycket inom en viss kategori. Tornemo beskriver att de har ett samarbete med ett tryckeri 
då de ska ta fram en robot som klarar av att ta upp rätt mängd papper som två människo-
händer kan utan att papper hänger under på ena sidan så att buntarna blir ojämna. Detta 
beskrivs som mycket svårt att lyckas med och de har då ett samarbete med ett danskt 
tryckeri. Tornemo beskriver att det inte skulle gå att utföra denna process om de inte 
hjälpts åt. Två kunskaper möts för att lösa en processutveckling inom tryckeribranschen, 
som vi ser det. Detta är också vad Johansson (2006) beskriver som medicieffekten. Genom 
att utnyttja nätverket kan också Yaskawa Nordic lösa fler problem och ingå i fler samar-
beten. 
 
Genom att arbeta med öppna innovationsprocesser på olika nivåer kan olika problem lösas. 
Vi menar med det att SMF har en viss kategori med problem ofta med detaljer i större 
sammanhang. Dessa problem kan lösas genom öppna innovationsprocesser då de tar in 
hjälp från andra aktörer. Genom att identifiera nya användningsområden eller nya mark-
nader kan företaget nå en bredare kundbas. Genom att arbeta med innovation gynnas också 
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företagets profil mot ett mer innovativt och kreativt klimat. Samtidigt gynnar också ett 
samarbete med andra aktörer nätverkets storlek och potential för hjälp i öppna innovat-
ionsprocesser.  
 
 

4.1.3 Innovationsstrategier 
Vid inledningen av detta kapitel framställde vi att ledarens roll är avgörande för innovat-
ionsförmågan på företagen. Östlund beskrev bland annat att ledaren har en totalt, avgö-
rande roll inom öppen innovation. Vidare framställde vi att ledaren är den som har ytterst 
ansvar över företagets strategiarbete angående innovation. Detta överensstämmer med 
Aasen & Amundsens (2013) beskrivning av huruvida ledaren bidrar med att utveckla 
lämpliga innovationsstrategier.  
 
Egentligen har vi generellt inte sett att företagen har en förutbestämd strategi i sitt innovat-
ionsarbete. Innovationer sker av reaktiv karaktär där innovationer uppstår i anknytning till 
ett problem som exempelvis kunden presenterar. Tornemo beskriver att de arbetar med 
strategiska samarbeten i deras utvecklingsprojekt vilket är ett kännetecken för en radikal 
innovationsstrategi. Ledare av SMF behöver därmed inta ett mer strategiskt perspektiv på 
innovation där tydliga definitioner och ramar fastställs för att bli mer innovativa.  
 
Vi har sett att produktutveckling sker i olika grad på företagen i grupp 1. Det kan vara både 
inkrementella och radikala idéer som framkommer. Men vilken av dessa det blir beror på 
vilken typ av problem som uppstår. Appert beskrev att de genom en intern grupp genere-
rade ny kunskap för att kunna leverera en produkt som de inte kunnat tidigare på grund av 
en förfrågan från kunden. Detta är en strategi för radikal innovation likt Aasen & Amund-
sen (2013) beskriver som att det sker ett kontinuerligt sökande i omgivningen efter ny kun-
skap och nya idéer. Detta sökande är, vad vi tolkar som, utvecklingen av det befintliga bo-
lagets erbjudande. Genom förändringar, både stora och små, blir utvecklingen av processer 
och produkter i SMF kontinuerlig, vilket är en positiv aspekt. Ledaren kan genom dessa 
kännetecken, som vi presenterat i den teoretiska referensramen, identifiera vilket strategi-
arbete som de kan vidareutveckla för att bli mer innovativa. Genom att se hur företaget 
arbetar idag kan ledaren se vilken typ av strategier som är mer benägen att tas emot i orga-
nisationen och då också bidra till innovation.  
 
Vi menar att radikala innovationer är eftersträvansvärt men det betyder inte att inkremen-
tella innovationer också är vitala för företagen. Vi menar därmed att företag kan engagera 
sig i öppna innovationsprocesser för att nå radikala förändringar i sitt utbud, sin marknad 
eller sin teknologiska grund. Genom att ledaren sätter upp mål för processen, vilket vi be-
skrev tidigare. Dessa stora innovationssatsningar bidrar till en större risk men samtidigt blir 
det ofta högre avkastning. Genom att arbeta strategiskt med produkt- och processutveckl-
ing kan tillverkande SMF bli mer innovativa. Radikala innovationer behöver också ske 
kontinuerligt för att företagen ska hänga med i utvecklingen och inte tappa befintliga kun-
der på grund av små detaljer till exempel.  
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Strategiska samarbeten är en del i detta arbete mot att lyckas på ett bra sätt med innovat-
ionerna. Vi har sett att de på företagen ofta besitter de olika kännetecknen för strategierna 
men att strategierna ändå inte finns. Vi har svårt att dra slutsatser kring detta men vad vi 
ser som en bidragande faktor för lyckat innovationsarbete är att det finns en strategi bakom 
som visar i vilken riktning projektet kommer fortgå. Det är ledaren som bedriver utveckl-
ingsarbetet genom att dela ut nya projekt till innovationer. Svensson beskriver att nya pro-
jekt ofta får en projektledare vilken håller i projektet från början till slut. Vi har sett att de 
kännetecken som Aasen & Amundsen beskriver finns i grupp 1. Men det vi inte sett är om 
detta är förutbestämda strategier eller mer slumpmässiga företeelser. Som vi förstått det är 
nätverkande, samarbeten och informationsutbyten självklara företeelser vilka inte ingår i 
någon strategi utan det är så de arbetar, i grupp 1.  
 
För att sammanfatta finns det inte förutbestämda innovationsstrategier på de små företagen 
i lika stor utsträckning som hos medelstora företag. Det är därför viktigt att särskilja storle-
ken när vi talar om att utveckla strategier för ett arbete med innovation. Varför denna di-
stinktion behöver ske, tror vi beror på att, mindre företag ofta har mycket att göra vilket 
gör att de inte har tid att utforma strategier i samma utsträckning som stora företag måste. 
Utveckling av nya processer och produkter sker därför mer sporadiskt vid behov. Till ex-
empel när kunden får ett problem som måste lösas på ett snabbt och smidigt sätt drar en 
innovationsprocess igång. Genom att utforma strategier för detta arbete, till exempel ruti-
ner, kan ett effektivare arbete ske då målet sätts tidigt i processen. Detta bidrar därför 
också till att företagen blir mer innovativa.  
 
Vi kommer att presentera delslutsatser efter varje område. För att du som läsare lättare ska 
förstå våran tankegång i nästkommande kapitel.  
 
 

4.1.4 Sammanställning av Organisation och ledarskap 
Ledarens roll Leda innovation genom att: 

• Definiera mål 
• Se möjligheter och vara proaktiv 

Mod krävs och kännetecknas av: 
• Förändringsbenägenhet 
• Öppenhet 
• Att våga fråga 

Innovations-
profiler 

Identifiera organisationens profil och utefter det: 
• Arbeta mot ”mål profilen” 
• Se var kunskapen finns  
• Sätta lämplig nivå på problemen 

Innovations-
strategier 

Bestämma vilket resultat den öppna innovationsprocessen ska gene-
rera 

• Generellt syns inga strategier för innovation 
• Arbeta för att definiera strategier som passar organisationen 

vilket kommer öka chanserna till önskade resultat 
Tabell 4.1 Samanställning av Organisation och ledarskap 

 



  
 

 38 

 
4.2 Samarbete och nätverk 

Öppen innovation innebär att företag drar nytta av kunskap och teknologi som finns hos 
externa aktörer samtidigt som de delar med sig av egna resurser (Chesbrough, 2003). Att 
samarbeta och bygga relationer med andra aktörer kan utifrån detta perspektiv ses som ett 
naturligt inslag i den öppna innovationsprocessen, vilket vi även framhävde i den teore-
tiska referensramen. Detta avsnitt avser beskriva hur små och medelstora företag samver-
kar med olika aktörer och nyttjar sitt nätverk för innovation vilket vi ser som centralt för att 
nå ökad innovationskraft. 
 
 
4.2.1 Samverkan för innovation 
I vår undersökning framgår det från grupp 1 att små och medelstora företag samverkar med 
flera aktörer samtidigt, på olika sätt och på olika nivåer. Samverkan med andra aktörer 
framstår således som vanligt förekommande men sker i olika omfattningar och utifrån 
olika syften. Tornemo beskriver bland annat hur de på Yaskawa samarbetar med en aktör 
från en helt annan bransch för att därigenom få kunskap kring hur deras produkter kan ap-
pliceras på nya områden. C. Larsson beskriver hur de på Kvilla Legodetaljer främst samar-
betar med sina kunder för att förstå hur de ska tillverka produkterna. Även Svensson be-
skriver hur de samarbetar med en annan aktör på orten för att tillsammans skapa nya af-
färsmöjligheter. Vi finner från våra respondenter att vissa samarbeten är mer innovations-
orienterade än andra. Det framgår bland annat att samarbeten som i Tornemo och Svens-
sons fall i större utsträckning är innovationsinriktade då syftet med samarbetet är att det ska 
ske någon form av innovation eller utveckling av sitt nuvarande erbjudande. Vi finner det 
därmed viktigt att nyansera och peka på alla samarbeten inte alltid är synonymt med öppen 
innovation trots att samverkan utgör en central roll i denna modell. För ökad innovations-
kraft i SMF tolkar vi det som att företag strategiskt bör tänka i banor så som innovations-
orienterade samarbeten. Det vill säga att ledaren orienterar sig bland externa aktörer för att 
finna samarbeten som potentiellt kan leda till ökad innovation. Således finner vi återigen 
viktiga kopplingar till ledarens roll vilken vi tidigare konstaterat omfattar hur ledaren for-
mulerar målsättningar och definierar vad som ska göras. Ur detta perspektiv anser vi att 
ledaren bör fundera på hur samverkan med andra aktörer kan bidra till innovation och vad 
syftet med dessa skulle vara. Vi ser här en koppling till Ford & McDowells (1999) reso-
nemang om att vissa relationer är mer värdefulla än andra. De menar att företag måste välja 
vilka aktörer som ska ingå i öppna innovationsprocesser och hur samarbetsformen ska läg-
gas upp.  
 
En grundläggande anledning till att samverka med andra aktörer är att det uppstår nya af-
färsmöjligheter när företag använder och kanaliserar varandras resurser mot ett gemensamt 
mål. Genom att dra nytta av varandras starka sidor kan nya marknader och nya produkt- 
och processinnovationer finnas. Svensson vittnar om det när han berättar att de (TM design 
& Installation) ingått ett djupare samarbete med företaget Spring Systems. De startade till-
sammans upp ett helt nytt produktionsbolag (dotterbolag) under namnet TM Tube Systems 
vilket specialiserar sig på hydroformning av rör. Appert berättar i sin tur att de genom att 
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sammanbinda två kunskapsområden fått möjlighet att göra företaget TM Tube Systems till 
verklighet. Här känner vi igen öppen innovation som modell vilken bland annat behandlar 
hur öppna innovationsprocesser kan leda till nya marknader (Chesbrough, 2003).   
 

   
 

Figur 4.1 TM Tube Systems (Svensson) 
 
Ovanstående figur beskriver hur företaget TM Tube Systems baserar sig på TM Design & 
Installations produkt- och maskinkunskap och Spring Systems tillverkningskunskap. Det 
framställs utifrån detta exempel som att företag, genom att samverka med andra aktörer, 
kan skapa nya kompetensområden som tidigare inte funnits. Det ger enligt vår syn ett bra 
incitament till varför små och medelstora företag bör inta ett öppnare förhållningssätt till 
externa aktörer och i större uträckning samverka för ökad innovationskraft. Genom att 
kombinera olika kompetenser bildas nya vilket kan leda till nya företag eller nya mark-
nader. Vi finner i ovanstående exempel även kopplingar till det paradigm vi diskuterade i 
inledningen, vilket i stor uträckning handlar om hur företag börjar se innovation som en 
kollektiv process där de samarbetar med varandra (Aasen & Amundsen, 2013). Vi ser även 
här kopplingar till Johanssons (2006) medicieffekt.  
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv menar Svensson vidare att det finns fördelar med att samar-
beta på detta sätt. Dels så ger det möjligheten att starta i en liten skala då de kan låna resur-
ser av varandra. Det innebär också att de kan komma igång med en liten uppstartskostnad 
för att sedan succesivt ta verksamheten vidare när tillväxten ökar och de ser att det finns en 
ekonomisk bärighet i den nya verksamheten. Utifrån detta perspektiv tolkar vi det som att 
samverkan kring innovationsprocesser gör att de ekonomiska riskerna minskar genom att 
de fördelas över de företag som ingår i samarbetet. Ska ett företag på egen hand starta upp 
ett nytt företag, som TM Tube Systems, skulle det innebära en helt annan kostnad och risk 
för det enskilda företaget. Chesbrough (2003) tar även upp att riskerna för felinvesteringar 
minskar vilket i denna kontext kan förklaras genom att samarbeten skapar mindre osäker-
het och större chans för att det som erbjuds att lyckas på marknaden.  
 
Sammanfattningsvis vill vi klargöra att innovationsorienterade samarbeten mellan olika 
aktörer är en vital aspekt för att nå ökad innovationskraft i små och medelstora företag. 
Detta på grund av att nya kompetensområden framkommer när olika kunskaper och resur-
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ser slås ihop. För att lyckas öka konkurrenskraften och klara av ett allt högre tempo anser 
vi att samverkan kan gynna företagen. Om små och medelstora företag i större uträckning 
skulle öppna upp sig, börja orientera sig kring vilka resurser som finns i nätverket, och 
sedan fina skärningspunkter där de olika kompetenserna kan mötas anser vi att företagen 
kan nå ökad innovationskraft. 
 
 
Det händer i skärningspunkterna 
Det framgår, från våra respondenter i grupp 2, som att en av anledningarna till att sam-
verka kring innovation är för att det uppstår nya idéer, infallsvinklar och tankar när olika 
aktörer sammanstrålar. Genom att kollektivt mötas, istället för att på egen hand försöka 
lösa olika utmaningar, så kan det öppnas upp helt nya möjligheter. Östlund beskriver att 
det kan ske ”magi” när olika aktörer sammanstrålar. Hon menar att när olika spetskompe-
tenser möts kring ett område så uppstår nya idéer och tankar vilket i slutändan kan leda till 
ökad innovationskraft. Ett exempel på denna ”magi” kan du läsa om i prologen. Wild är 
inne på samma spår när han säger att nya idéer föds när olika människor sammanförs. Jo-
hansson (2006) förklarar detta genom att nya innovativa idéer framkommer genom kun-
skapsutbyten mellan aktörer, vilket sker i skärningspunkterna. När företag samarbetar eller 
sammanstrålar över organisationsgränserna tolkar vi det således som att synergieffekter 
uppstår vilket kan ta sig utryck i form av nya företag, som vi såg i förgående exempel, eller 
nya applikationsområden. Detta överensstämmer således med Aasen & Amundsens (2013) 
resonemang om att det sker mer innovation och utveckling av idéer när aktörer med olika 
bakgrunder (professionella eller praktiska) kommer samman och kombinerar olika förstå-
elsesätt.  
 
En tolkning vi gör kring ovanstående resonemang är att tillverkande små och medelstora 
företag kan dra fördelar av att tillsammans hjälpas åt med innovation. Genom att i grupp 
försöka hitta skärningspunkter där olika kompetenser kan kombineras kan det bidra till att 
nya affärsmöjligheter uppstår. Vi finner även att denna grupp eller sammansättning bör 
vara heterogen, det vill säga att olika spetskompetenser ingår. Detta på grund av att det just 
är när olika kompetenser möts som nya kopplingar och kombinationer kan lokaliseras. 
Wild talar i denna kontext om att det under dessa förutsättningar uppkommer ”de där 
dumma frågorna” vilka i många fall öppnar upp det kanske tidigare mer konservativa tan-
kesättet. Vi tror att de flesta företag kan känna igen sig i att det är lätt att fastna i en visst 
spår vilket ofta är svårt att bryta sig loss ifrån. Genom att öppna upp sig och våga (vilket vi 
tidigare diskuterade under innovationsprofiler) kan SMF hitta nya affärsmöjligheter som 
leder till ökad innovation.  
 
 
Kunskap som drivmedel för samverkan 
Vi har ovan beskrivit att vi i undersökningen, av grupp 1, sett hur företag samverkar och 
samarbetar med flera aktörer, på olika sätt och i olika omfattning. Dessa samarbeten kret-
sar kring att det sker någon form av resursutbyte företagen emellan varav den vanligaste 
formen av resurs i denna undersökning har varit kunskap. Bland annat framställde vi i TM 
Tube Systems fall hur ett samarbete kan fungera genom att företag kombinerar olika kom-
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petensområden vilket baserar sig på den kunskap de enskilda företagen besitter. En annan 
form av relation där kunskap kommit att bli mer och mer centralt är den mellan företaget 
och dess kunder. Sharp, från grupp 2, beskriver bland annat att det är kunskapen som kun-
derna egentligen köper av dem på Maskinteknik. Appert är inne på samma spår när han 
beskriver att det är kunskapen som diversifierar Spring Systems mot andra konkurrerande 
verksamheter och att det är kunskapen som gör att kunderna väljer just dem. Vi tolkar våra 
respondenter som att nyttjandet av företagets kunskapskapital är en central faktor för att 
små och medelstora företag ska nå ökad konkurrenskraft och ökad innovationskraft. Där-
med finner vi likt Benner (2005) och Audretsch & Thurik (2004) att kunskap har kommit 
att bli den viktigaste resursen och konkurrensfördelen för företag i den samtida ekonomin. 
Det framstår som mycket svårt att konkurrera genom produktionsbaserade faktorer så som 
pris idag då företag i Sverige inte kan matcha lågkostnadsländernas prisbild. Däremot kan 
företagen dra nytta av all den kunskap och erfarenhet som finns för att med dessa faktorer 
lyckas konkurrera. Med paralleller till OECD rapporten (2012) finner vi därmed att tillver-
kande företag bör gå mot mer kunskapsintensiva modeller där de drar fördel och använder 
sig av den kunskap som finns inom företaget. Vi kommer längre fram i uppsatsen beskriva 
detta även ur ett regionalt perspektiv.  
 
Med utgångpunkt från kunskap som en typ av produktionsfaktor nämner Simard & West 
(2006) att kunskapsflöde och kunskapsöverföring är viktiga aspekter för innovation, vilka 
kan överföras bland aktörer i företagets nätverk. Med kopplingar till detta så framgår det 
från både grupp 1 och grupp 2 att det är viktigt att åskådliggöra vilka resurser som finns att 
ta del av inom ett nätverk för att dessa kunskapsflöden och överföringar skall kunna ske. 
Det vill säga att det i ett nätverk skulle vara fördelaktigt om företagen lyckades skapa 
bättre kontroll över det totala resurskapitalet i ett nätverk, vilket även Håkansson (1989) 
beskriver. Friberg säger att det gäller att ha öppna nätverk och ha koll på vilka kompeten-
ser som finns där. Han syftar därmed på att företag lättare skulle kunna hitta samarbetsmöj-
ligheter om de tydligt och öppet kunde finna information om vad andra aktörer erbjuder 
och hur det i sådana fall skulle kunna kopplas ihop med företagets egna resurser. Appert tar 
upp Chefsgrupp Torsås som en institutionell samverkansplattform där de arbetar för bättre 
kunskapsutbyte genom att olika aktörer träffas regelbundet på orten. Utifrån Apperts be-
skrivning förstår vi att det görs försök för att göra samverkansmöjligheterna bättre.  
 
Vi finner utifrån ovanstående resonemang att det vore eftersträvansvärt att effektivisera 
”matchningsmöjligheter” mellan olika aktörers kunskapsresurser i ett nätverk för att på så 
vis skapa bättre förutsättningar för samverkan och ökad innovation. Vi finner ur denna 
kontext den öppna innovationsprocessen fördelaktig som förebild då just öppenheten ökar 
möjligheten för att dessa utbyten ska kunna ske.  
 
Kund – och leverantörsrelationer 
Ett vanligt förekommande exempel på relationer i vår undersökning är det mellan företag, 
kunder och leverantörer. Ur ett öppet innovationsperspektiv innebär det att företag strate-
giskt integrerar kunder och leverantörer, i större utsträckning, i den egna utvecklingspro-
cessen och drar nytta av den kunskap som dessa aktörer besitter. Friberg menar att kund- 
och leverantörsrelationer är vanliga inom industrin men att en djupare samverkan tidigare i 
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processen skulle kunna leda till att företagen minskar risken för felinvesteringar. Appert 
beskriver bland annat att deras kunder ibland underskattar de mindre detaljerna och förut-
sätter att dessa löser sig i slutet av projektet. Detta har vid några tillfällen lett till att hela 
projekt gått i stöpet på slutet då det visat sig att dessa detaljer inte fungerat. I likhet till Fri-
berg menar även Appert att det därför är bättre ju tidigare i processen de bli inkopplade.  
 
Utifrån vår undersökning av grupp 1 tolkar vi det som att det i många fall uppstår onödiga 
felinvesteringar och därmed onödig resursåtgång genom att företag inte samverkar och 
kommunicerar i tillräcklig uträckning med kunder och leverantörer. Att integrera kunder 
och leverantörer tidigt i processutvecklingen skulle därmed kunna leda till att felinveste-
ringar minskas. Det skulle även innebära at de får in värdefull kunskap från dessa aktörer 
vilket kan påverka projekten i positiv riktning. Loren (2011) tar i dessa fall upp att företag 
kan använda kundpartnerprogram eller leverantörspartnerprogram. Genom dessa program 
kan företagen i grupp lokalisera och lösa flaskhalsar tidigare i projekten samtidigt som de 
skapar förutsättningar för att nya idéer och lösningar ska kunna uppstå i skärningspunkter-
na. Detta resonemang överensstämmer även med De Vrande et al. (2008) som menar att 
små och medelstora företag systematiskt måste använda kompetenser och kunskaper som 
finns hos leverantörer och kunder för att lyckas hänga med i utvecklingen. Östlund menar 
att öppen innovation kan ses som en samverkansplattform för detta där aktörerna träffas 
och möts för att lösa sådana typer av problem. 
 
 
4.2.2 Regional innovation 
I april 2013 släppte Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsklimaten bland Sveri-
ges kommuner. Denna visar att Torsås kommun har klättrat 41 placeringar på företagsran-
kingen, angående bra företagsklimat, från förgående år. På Torsås hemsida står det att 
verksamhetschef Tuulikki Åkesson på Möre resurscentrum anser att det bland annat är det 
samarbete som kommunen och näringslivet byggt upp de senaste åren som påverkat denna 
utveckling. Vidare beskriver hon: Jag tänker närmast på nätverken och de olika projekten 
och kommunens delaktighet i dessa (torsås.se).  

Under intervjun med Östlund beskriver hon att Torsås som ort är ett intressant exempel för 
öppen innovation då de på olika sätt öppnat upp sig för att möta varandra. Då Simard & 
West (2006) menar att fördelarna med öppen innovation lättare kan uppkomma i regionala 
kluster och nätverk blev den regionala aspekten intressant för denna studie. Det visar sig 
även från undersökningen av grupp 1 att företag, kommun och andra institutioner i Torsås, 
genom olika projekt, skapar förutsättningar för att samarbete och kunskapsöverföringar ska 
ske. Bland annat beskriver Appert och Svensson projektet Chefsgrupp Torsås, vilket är en 
regional samverkansplattform där en grupp bestående av representanter från kommunen 
och personer från näringslivet sammanstrålar regelbundet. På dessa träffar besöker företa-
gen varandra på orten och får därigenom information om hur det går för andra, vad dessa 
gör och hur saker går till i andra branscher. Svensson berättar att han bland annat får nya 
idéer och uppslag genom att se hur andra gör vilket chefsnätverket möjliggör. Vi finner i 
detta likheter till Bessant & Tidd (2011) som menar att kunskapsöverföring lättare sker i så 
kallade geografiska kluster där aktörer har en närhet till varandra och därmed ökad möjlig-
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het att träffas. Vi kan därmed även förstå att den geografiska närheten till varandra kan öka 
möjligheten för öppen innovation då det blir enklare att sammanstråla. Då kunskapsöverfö-
ringen är centralt för öppen innovation anser vi, likt Östlund, att det är viktigt att företagen 
öppnar upp sig och möter varandra i större utsträckning. Detta kan göras genom att dra 
nytta av den geografiska närheten och att företagen aktivt deltar i olika projekt så som 
chefsgrupp Torsås.  
 
I likhet med Simard & West (2006) framstår det som att mer informella former av nätverk, 
så som Chefsgrupp Torsås, där relationer mellan företag inte enbart kretsar kring affärer 
kan ha positiva effekter på innovationsförmågan. Framförallt framställs det som att infor-
mella nätverk öppnar upp för olika diskussioner och ämnen, vilka inte behöver vara direkt 
kopplat till företagens befintliga affärsverksamhet. Genom att aktörerna i sådana nätverk 
får möjlighet att diskutera och se hur andra branscher gör kan de få ny input i företaget. 
Svensson berättar även att det är en fördel att närverket är öppet och informellt till sin ka-
raktär vilket gör att det blir lätt att diskutera med varandra inom gruppen. Vi anser att det 
är viktigt för företag att nyttja både formella (så som affärsrelaterade relationer) och infor-
mella former (så som aktörerna i chefsgruppen). Genom att vara öppen och mottaglig för 
båda typer av relationer så anser vi likt Simard & West (2006) att innovationskraften kan 
öka.  
 
Vi tog tidigare upp Fribergs resonemang om att det bör finnas mer öppna nätverk där före-
tagen har koll på vilka kompetenser som finns. Som vi tidigare diskuterat ser vi även att 
det ur ett regionalt perspektiv skulle vara eftersträvansvärt att skapa en bättre övergripande 
kontroll över det totala resurskapitalet på orten. Genom att göra det skulle företag lättare 
kunna matchas med varandra. Exempelvis skulle ett regionalt intranät kunna tas fram där 
företag kan lägga upp tips och förfrågningar som de inte på egen hand kan lösa. Detta gör 
att andra får ta del av outnyttjade resurser och möjligheter. En större öppenhet och transpa-
rens mellan företag på orten ser vi därmed som ett sätt för SMF att nå ökad innovations-
kraft och samtidigt utveckling för orten.  
 
Tekniknod Torsås 
Våra respondenter benämner även Tekniknod Torsås som en ny typ av samverkansplatt-
form mellan näringslivet och universitetet. Detta projekt är ämnat för att driva och skapa 
samarbetsprojekt inom teknik mellan företag, forskare och studenter i regionen. Appert 
beskriver att Spring Systems genom detta projekt kommer samarbete mycket med Linnéu-
niversitetet på tekniksidan och kanske även på andra sidor så som ekonomi och marknad. 
Framförallt ser han möjligheter i att nyttja universitetets kunnande kring nyheter på teknik-
sidan. Svensson beskriver att småföretag tidigare inte haft en stor närhet till universitetet, 
vilket gör Tekniknod Torsås intressant. Många personer som läser på tekniklinjer hamnar 
ofta hos större bolag så som Volvo och ABB och detta kanske kan förändras med detta 
projekt, menar han. 
  
Utifrån ovanstående resonemang finner vi kopplingar till Loren (2011) som behandlar uni-
versitetsprogram som en form av implementeringsstrategi för öppen innovation. Hon me-
nar att företag kan nyttja universitetet som en form av externt innovationsnätverk. Genom 
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att integrera universitetet i den egna verksamheten tolkar vi det som att företag kan få in ny 
kunskap och teknologi på ett kostnadseffektivt sätt. Även Simard & West (2006) tar upp 
att universitetet som en extern institution vilken kan nyttjas för att generera nya kunskaper. 
Ett exempel på denna form av öppen innovation tog vi upp i prologen där Inwido skapade 
en tävling kring detta fenomen på universitetet i Lund.  
 
Tornemo beskriver att de på Yaskawa nyttjat Tekniknod Torås för ett projekt där det hand-
lat om att utveckla den befintliga lösningen som de har. Målet har varit att förbättra kvali-
teten på en patenterad produkt vilket de gjort genom en öppen innovationsprocess med 
Tekniknod Torsås som ramverk. Vidare förklarar han att de i detta samarbete definierat 
och delat upp problemet i två delar vilka de sedan överlämnat till två forskare på universi-
tetet. Dessa ska sedan, utifrån deras perspektiv, identifiera vilka möjligheter som finns ge-
nom att integrera sina labbresurser och studenter i en process.  
 
Vi finner i exemplet med både chefsgruppen och Tekniknod Torsås kopplingar till Simard 
& West (2006) och deras resonemang kring regional innovation. De beskriver att det upp-
kommer innovation genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer (företag och institutioner) 
i en region. Vidare menar de att en optimal öppen innovationsstrategi nyttjar flera typer av 
relationer och band med flera institutioner då detta innebär ett ökat flöde av kunskap inom 
regionen. Bland annat så omnämns universitetet som en institution vilken kan nyttjas för 
att skapa grundläggande kunskaper. 
 
 
Torsåsandan – Tillsammans är vi starka 
Samtliga av våra respondenter från grupp 1 vittnar om att samarbetet på orten är viktigt för 
innovation och utveckling, vilket vi även sett tendenser till i ovanstående diskussioner. Vi 
finner även i vår undersökning att företagen i Torsås hjälps åt och samverkar för ortens och 
bygdens bästa. En anledning till denna sammansvetsning uppfattar vi beror på att det större 
företaget Faurecia, vilket tidigare hade en avdelning i Torsås, lade ner sin verksamhet där 
år 2011 och många personer blev arbetslösa. Efter denna nedläggning menar dock Svens-
son att det blivit mer jämnvikt i den totala företagsstocken då det inte längre bara är ett 
stort företag som det kretsar kring. Vi uppfattar det som att samarbeten blir enklare att ma-
növrera om företagen som ingår är jämnstora. En tolkning av detta är således att det finns 
en fördel i att det inte finns en dominant aktör i regionen då incitamenten för samarbete 
verkar öka ju mer jämnstarka företagen är. Efter att Faurecia lades ner startades det även 
upp fler stödprojekt från kommunens sida vilka gjort att samverkan och samarbetet blivit 
bättre. 

I vår undersökning har det även framgått att det finns ett tankesätt och inställning hos våra 
respondenter om att de i första hand bör gynna bygden och regionen. Denna inställning är 
vad vi kallar för Torsåsandan. Appert beskriver bland annat att samarbetet på orten grundar 
sig i inställning av att ”om man kan hitta resurser på nära håll så försöker man i första 
hand att ta det”. Svensson intar ett linkande resonemang när han förklarar att det som är 
bra för bygden är bra för oss och vice versa. Han anser att företagen bör värna om bygden 
och försöka hitta samarbeten på nära håll. Även M. Larsson och Tornemo beskriver att 
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samarbetet på orten är viktigt för regional utveckling. Vi tolkar våra respondenter som att 
samverkan regionalt har betydande kopplingar till tillväxt och utveckling och är därmed 
viktigt för innovationskraften. Aasen & Amundsen (2013) behandlar att grupper lättare 
konkurrerar ut enskilda aktörer och vi anser enligt dessa författare att en utökad samverkan 
regionalt kan vara fördelaktigt för just konkurrenskraften och innovationskraften för SMF, 
vilket vi sett tendenser till i Torsås. M. Larsson menar att ”Den största fördelen är att man 
känner varandra och vet vem man ska prata med, det är lite Gnosjö”. Hon menar att det är 
en fördel på små orter då de ofta har starkare relationer till aktörerna runt omkring sig vil-
ket därmed gör samarbeten på orten enklare. Vi finner i detta resonemang likheter till Si-
mard & West (2006) som menar att sannolikheten och effektiviteten för en lyckad öppen 
innovationsstrategi ökar om företaget har en djupare relation med den andra parten vilket 
den geografiska närheten kan innebära. I fallet med Torsås ser vi, precis som Östlund, att 
de öppnat upp sig och börjat möta varandra i större utsträckning vilket ger nya innovation-
er så som nya företag eller nya marknader.  
 
 
Torsås som nätverk 
Nedanstående figur avser att förenklat beskriva Torsås, och våra respondenter, som ett reg-
ionalt nätverk där företag i olika storlekar (cirklarna) och institutioner (trekanterna) har 
olika relationer och kopplingar till varandra. De streckade pilarna avser beskriva informella 
band mellan aktörer och institutioner och de heldragna pilarna avser beskriva djupare relat-
ioner eller strategiska allianser mellan företag. Genom att dra nytta av den samlade tek-
nologin och kunskapen i kollektivet (Aasen & Amundsen, 2013) så kan synergieffekter 
skapas så som nya företag (TM Tube Systems) och det går också att hitta nya applikations-
områden. Vi uppfattar det därmed som viktigt för SMF att skapa samverkansplattformer 
där kunskapsöverföring kan ske. Det handlar också om att skapa en större översikt av det 
totala resurskapitelet på orten vilket tillsammans ökar möjligheten för ökad innovations-
kraft för både de enskilda aktörerna och för regionen. Tillsammans är företag starkare. 
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Figur 4.2 Torsås som nätverk (Egen figur) 
 
4.2.3 Sammanställning av Samarbete och nätverk 
Samverkan för 
innovation 

Innovationsorienterade samarbeten innebär: 
• Nya kompetensområden 
• Ekonomiska fördelar  
• Lokalisera skärningspunkter 

Förutsättningar för innovationsorienterade samarbeten: 
• Kunskap som drivmedel och resursutbyte 
• Åskådliggöra det totala resurskapitalet 
• Samarbete i tidigt stadie 

Regional inno-
vation 

Regionala nätverk bidrar till innovation genom att: 
• Öppna upp sig för att möta varandra 
• Samverkansprojekt och samverkningsplattformar 

Förutsättningar för regional innovation: 
• Totalt resurskapital i regionen 
• Tankesätt och inställning 
• Tillsammans är starkare 

Tabell 4.2 Sammanställning av Samarbete och nätverk 
 
 
4.3 Öppen innovation i SMF 
 
4.3.1 Öppenhet, prestigelöshet och samarbete 
Vi har tidigare beskrivit öppen innovation som en alternativ innovationsmodell vars grund-
tanke är att företag får större värde av att samarbeta med externa aktörer i sina egna ut-
vecklingsprocesser. Grundläggande handlar öppen innovation om hur företag plockar in 
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och integrerar utomstående resurser i den egna verksamheten samtidigt som de delar med 
sig av outnyttjade resurser till andra i sin omgivning. Detta menar bland annat Chesbrough 
(2003) och Vanhaverbeke (2012) ska leda till ökad innovationsförmåga. Vi uppfattar att 
begreppet öppen innovation utifrån ovanstående beskrivning inrymmer en mycket bred 
tolkningsbas vilket kan skapa förvirring kring av vad det praktiskt betyder för små och 
medelstora företag. Därför har vi valt att i detta avsnitt analysera begreppet öppen innovat-
ion utifrån våra respondenters svar från grupp 2 för att se om vi kan komma djupare in i 
det. 
 
För att återgå till Chesbroughs (2003) innovationsmodell har vi diskuterat kring begreppet i 
olika termer hittills genom exempelvis nätverk, samarbete och ledning. Att bygga sitt nät-
verk på aktörer som kan hjälpa till med sin kunskap vid denna typ av processer är av vikt. 
Vi har sett att detta sker till viss del men inte systematiskt, i grupp 1. Ofta sker produktut-
vecklingen internt med kundens krav som specifikation. Svensson och Appert beskriver att 
de ofta får vissa förhållningskrav från kunden, sen att de inte alltid fungerar varje gång är 
en annan sak. Det finns alltså förutsättningar för en öppen innovationsprocess då det gäller 
att bygga detta utbyte på ett möte eller samtal istället. Företagen kan nyttja den kunskap 
och den teknologi som finns utanför bolaget (Chesbrough, 2003). Det är precis vad öppen 
innovation handlar om. En öppen innovationsprocess kan vidga den befintliga marknaden, 
nå nya marknader eller andra företags marknad. Vi har sett exempel på detta genom det 
samarbete vi beskrivit tidigare vilket bidragit till företaget TM Tube Systems. Två kun-
skaper slogs ihop till ett nytt företag vilket nådde en helt ny marknad.  
 
Till och börja med framställs företagens öppenhet av flera respondenter som centralt för 
huruvida företag skall lyckas med innovation idag. Bland annat beskriver Friberg att det 
idag är nödvändigt att företag öppnar upp sig och samarbetar för att på så sätt öka konkur-
renskraften. Han anser att ökade krav från kunder tvingat företag mot en större öppenhet 
och att företag som sluter sig därför inte blir långvariga på marknaden. Att sitta och fanti-
sera fram egna lösningar och produkter är riskabelt och oekonomiskt då resultatet är osä-
kert. Vi tolkar hans resonemang som att öppenhet handlar om att våga delge information 
och kunskap och samtidigt ta in utomstående influenser. Att på helt egen hand försöka lösa 
problem själv är en svår process som inte kan säkerställa framgång. Extern påverkan är 
därför viktigt i dessa förfaranden och öppen innovation kan därför ses som ett verktyg för 
att skaffa sig mer, och framförallt rätt, kunskap om kunden.  Med likheter till ovanstående 
resonemang beskriver Sharp öppen innovation som ”att man öppnar upp sig för utomstå-
ende influenser från exempelvis leverantörer och kunder”. Hon menar att det handlar om 
att företag öppnar upp sig och tar in kunskap från alla håll. Vi tolkar därmed även hennes 
uttalande som att företagets öppenhet är centralt för ökad innovation.  
 
Östlund beskriver öppen innovation liknande och menar att öppen innovation kan ses som 
ett verktyg för att få tillväxt i befintliga bolag samtidigt som det kan leda till att nya företag 
uppkommer. Anledningen till detta anser hon är för att nya tankar och lösningar fram-
kommer när olika spetskompetenser möts kring ett område. Detta överensstämmer väl med 
Lindeborg & Lindkvist (2010) och Johansson (2006) som menar att det är i skärningspunk-
terna som individer eller team kan kombinera kunskaper från olika områden vilket fram-
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kallar nya idéer som tar helt nya riktningar. Vi tolkar det som att öppen innovation funge-
rar som en bra plattform för att få olika aktörer att samverka i innovationsprocesser. Denna 
samverkansplattform kan innehålla allt från studenter och forskare till andra aktörer med 
olika spetskompetenser beroende på problem. 
 
Wild ser öppen innovation som en outnyttjad potential för att dra igång projekt. Wild be-
skriver att öppen innovation handlar om att företag hjälps åt och att prestigelöshet är vik-
tigt i ett sådant förfarande. Han menar att ett sådant samarbete bygger på att någon annan 
kanske tjänar på det ena gången men att företaget själv gör det en annan gång. Friberg in-
stämmer i detta och säger: ”Ju mer man ger med ena handen, ju mer får man tillbaka i den 
andra handen. Även fast det kanske inte kommer från samma håll.” Vi tolkar det som att 
företag behöver våga ingå i en sådan process. De behöver också vara tålmodiga och inte 
vänta sig en revolutionerande innovation i första skedet utan detta är något som byggs upp 
med tiden när tilliten ökar mellan aktörerna i processen.  
 
Respondenterna anser att samarbete utgör en central del inom öppen innovation. Tornemo 
beskriver bland annat att det för deras del alltid varit viktigt med öppenhet och samarbete. 
Han framhåller dock att sammansättningen av olika kompetenser är viktigt och att inte 
”vilka som helst” kan ingå i öppna innovationsprocesser. Det gäller att sätta samman rätt 
kompetenser och kunskap beroende på vilket behov som ska lösas.  
 
Resonemanget stämmer väl överens med Christensen et al. (2008) och Enkel et al. (2009) 
som menar att företag ”öppnar upp” och involverar externa intressenter och aktörer i de 
egna innovationsprocesserna. Detta är ett nytt tankesätt som beskrivs som ett nytt paradigm 
i hur ett arbete med innovation sker (Chesbrough, 2003; 2006; von Hippel, 2005; Tapscott 
& Williams, 2008). Nyckelord som vi genererat ur undersökningen blir därför öppenhet, 
prestigelöshet och samarbete. Om öppen innovation ska kunna användas som ett verktyg i 
utvecklingsarbetet behövs dessa tre egenskaper. Företag behöver se långsiktigt på en öppen 
innovationsprocess då några av resultaten kanske är långsiktiga projekt som inte är möjliga 
med dagens teknik. Dessa idéer kan läggas på hyllan till rätt förutsättningar dykt upp och 
sedan användas. De kan också säljas eller licensieras ut, som Chesbrough (2003) talar om, 
vilket är ytterligare en inkomstkälla för företagen.  
 
 
4.3.2 Kunskap  
Vi har i vår undersökning uppfattat att nyttjandet av företagets kunskapskapital är och har 
kommit att bli en central faktor för att små och medelstora företag ska lyckas konkurrera. 
Detta överensstämmer med Benner (2005) och Audretsch & Thurik (2004) som beskriver 
att dagens ekonomi karakteriseras av snabb föränderlighet och hög internationell konkur-
rens där kunskap har kommit att bli den viktigaste resursen och konkurrensfördelen för de 
flesta företag. Även OECD rapporten (2012) framställde hur tillverkande företag idag 
måste gå mot att bli mer kunskapsintensiva för att skapa konkurrensfördelar och därigenom 
överleva på sikt vilket vi sett exempel på hos Appert som beskrev att kunskapen är något 
som de behöver börja ta betalt för då det är den som kunden ofta nyttjar men denne kan 
sedan gå till ett produktionsbolag i ett låglöneland vilket gör att Spring Systems i det fallet 
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kan tappa hela affären. För att undvika att gå lottlös vid ett sådant tillfälle behöver företa-
get ta betalt för sina tjänster vilket de inte behövde göra tidigare.  
 
Vi ser en koppling mellan ovanstående diskussion av kunskapskapital och öppen innovat-
ion i små och medelstora företag då vi anser kunskap vara ett ”drivmedel” i öppna inno-
vationsprocesser. Chesbrough (2003) beskriver att företag får utväxling genom att inte-
grera extern kunskap och teknologi i den egna verksamheten vilket förutsätter att det först 
och främst finns kunskap att ta del av. Vi ser även att det förutsätter att ledare lokaliserar 
och tar hand om den kunskap som finns i organisationen för att kunna utveckla den. Kun-
skap utvecklas också i skärningspunkterna och i mötena mellan olika människor vilket 
Johansson (2006) och Lindeborg & Lindkvist (2010) diskuterar. Därför är en öppen inno-
vationsprocess också en bra plattform för kunskapsutveckling vilket har kommit att bli allt 
mer vitalt för många tillverkande SMF på den konkurrensutsatta marknaden som många av 
dessa företag befinner sig på.  
 
 
4.3.3 Svårigheter med ordet öppen innovation 
Vi har förstått att ordet öppen innovation är avskräckande då det inrymmer en stor tolk-
ningsbas. Ordet kan betyda många olika saker. Vad är öppet? Vad är innovation? Som Fri-
berg ifrågasätter. Hälften av de vi intervjuat vet vad öppen innovation är, men på olika sätt. 
Vi ser det som ordet kreativitet. Det finns ingen fast definition på ordet och det känns på 
samma sätt med öppen innovation trots att det finns en definition. Chesbroughs definition 
som vi presenterade i inledningen är inte det som grupp 2 talar om. De talar om enskilda 
företeelser mest. Chesbrough (2003) beskriver det som ”… ett utnyttjande av ändamålsen-
liga in- och utgående kunskapsströmmar för att accelerera innovation och utvidga mark-
naden…” (Översatt av Aasen & Amundsen, 2013:119). Vi förstår vad Chesbrough (2003) 
menar med öppen innovation men de som inte läst hans bok och vill ha en definition av 
begreppet tror vi inte förstår allt. Definitionen tillsammans med modellen som finns på 
sidan 21 tror vi kan förtydliga varandra. Genom att förtydliga vad öppen innovation inne-
bär och generera ny kunskap kring företeelsen kan en trygghet skapas vilket gynnar meto-
den. Öppen innovation behöver inte vara en komplicerad företeelse det kan räcka med att 
ringa ett strategiskt samtal eller bjuda in en annan aktör till ett möte.  
 
Våra respondenter i grupp 2 talar om att öppen innovation är en outnyttjad resurs då fler 
företag kan skapas i en process eller fler innovationer. Grupp 1 är mer skeptiska till be-
greppet då alla utom en inte hört talas om det innan. Det finns mycket som kan gå fel, me-
nar Tornemo. Men han är inte negativt inställd till företeelsen utan menar att en sådan pro-
cess kräver ett förarbete i vilka aktörer som ska ingå. Utan rätt personer kan processerna 
vara helt onödiga. Då öppen innovation betyder olika saker för olika människor kan en 
tydlig mall för öppen innovation vara svårt att implementera. Företagen har olika behov 
vilket kommer avgöra vad öppen innovation kan vara för dem. Vi tror det handlar om att 
utgå från de förutsättningar som företaget har och göra en egen modell för öppen innovat-
ion utifrån vad företagen vill uppnå med en sådan process. Det är här öppna innovations-
processer skiljer sig mellan SMF och stora företag. Stora företag kan behöva mer hjälp för 
radikal produktutveckling medan SMF kan behöva mer hjälp med inkrementella förbätt-
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ringar och mer processutveckling. Därför kommer också innovationsprocesserna se olika 
ut.  
 
 
4.3.4 En positiv syn på öppen innovation 
Vi har, vilket vi diskuterat lite ovan, sett en allmänt positiv syn på öppen innovation. 
Hossain (2013) beskriver att mycket tyder på att öppen innovation kan ha stora fördelar för 
SMF. Det finns ett intresse för företeelsen vilket betyder att SMF kan ha uppfattat de för-
delar som kan komma ur en sådan process. Företagen, i grupp 1, som vi besökt har visat ett 
intresse för det vi gör och hur de skulle kunna arbeta annorlunda. När vi beskrivit begrep-
pet har vi till och med stött på personer som säger att det kanske är så de redan arbetar 
idag. Vi uppfattar begreppet som ett verktyg för systematiskt innovationsarbete och en 
”grupperad FoU avdelning”. Vi har sett att kunskap spelar roll. Likt Tornemos exempel 
ovan är vilka aktörer som ingår ett avgörande val. Det leder in i en diskussion kring önskad 
kunskap. Kunskap är det som tillverkande företag förväntas konkurrera med, vilket vi talat 
om i inledningen, och det är nu denna som ska delas i en öppen innovationsprocess. Det 
blir motpoler men det vi också sett är att det är en win-win situation ändå då företag som 
delar med sig får tillbaka lika mycket med råge. Det handlar alltså om att våga dela med 
sig för att kunna generera vinning själv. Utan att ta en risk kan heller inget hända. Vi ser 
det som att spela på lotto. Utan att lämna in dina rader kan du heller inte vinna och då kan 
du inte tala om att du önskar att du någon gång vann miljoner. Nu är inte en öppen innovat-
ionsprocess likställd med den lilla chansen att vinna på lotto. Det finns större vinning för 
företagen att ingå i en öppen innovationsprocess.  
 
Det som vi kan se som risk med begreppet öppen innovation idag är att det riskerar att ur-
vattnas då fler och fler kan komma att slänga sig med ordet. Det mister sin definition helt 
om allt plötsligt är öppen innovation. Detta utgör ett hot mot själva företeelsen, som vi ser 
det. Allt är inte öppen innovation då öppen innovation är en förutbestämd process. Ledaren 
bestämmer vilken uppgift som ska göras sedan väljs grupp av människor så att både interna 
och externa idéer får ta plats.  
 
 
4.3.5 Svårigheter med öppen innovation som process 
Det finns svårigheter med öppen innovation. Det som vi sett som den största svårigheten är 
IP (immateriella) rättigheter som till exempel patent. Vi ser även här en skillnad mellan 
små företag och medelstora företag. Små företag har oftast inte många patent medan me-
delstora arbetar mer på ett sådant sätt. Detta verkar stämma överens med vår tidigare dis-
kussion kring hur nära slutkonsument som företaget befinner sig i näringskedjan. Ju 
närmre slutkund ju fler patent behövs för företagets överlevnad då de måste leva upp till 
kundens förväntningar. Underleverantörerna levererar ändå komponenter till den färdiga 
produkten vilket gör att de inte behöver dra det tunga lasset när det gäller produktutveckl-
ing. Små företag som vi sett börjar inte med att jaga efter patent. Sharp beskriver att de har 
en ”patentlåda” men eftersom patentvärlden är komplicerad har de inte engagerat sig i att 
patentera dessa produkter ännu. Det kostar mycket pengar att hålla på med utveckling av 
nya produkter vilket gynnar de större företagen som kan avvara pengar till ett projekt. Vi 
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ser istället att SMF företag kan använda en öppen innovationsprocess vid utveckling av 
processer. Detta ser vi exempel på genom chefsgruppen i Torsås där de åker runt på de 
olika företagen som ingår och ser hur dem gör. På det sättet kan de se olika processer och 
göra likadant. Svensson säger ”varför uppfinna hjulet igen?” och det är lite så vi ser det. 
Ofta stöter företagen på liknade problem. Varför inte hjälpas åt? Vi har också sett att en 
attityd mot att alla kan bidra med någon unik lösning.   
 
Små bolag har inte möjligheten att investera i produkt- och processutveckling på den nivån 
som stora kan. I stora företag eller medelstora bolag finns möjlighet att investera i framti-
den genom att ha ett proaktivt tankesätt med en FoU avdelning som försöker se framtidens 
marknad på något sätt. Vi har ett exempel där Yaskawa Nordic ingick ett utvecklingsarbete 
med universitetet. De gav dem robotar men processen har inte resulterat i något än så 
länge. Detta skulle inte de små bolagen vi träffat kunna göra. Det finns inte pengar att 
skicka iväg en robot för flera miljoner utan att se något resultat av processen. Detta tyder 
på att det är ojämnt och lite orättvist på grund av att små företag inte har samma förutsätt-
ningar för att gå lika långt i processen som stora. Pengarna styr helt och hållet. De stora 
företagen har makten och bestämmer över den öppna innovationsprocessen. Detta ses 
också som en svårighet att övervinna. Att små företag är rädda för att stora företag ska 
stjäla deras idéer och spela kortet ”störst går först”. Om inte dessa problem omhändertas 
genom exempelvis avtal kan en öppenhet försvåras i vissa fall där en mix av olika stora 
bolag sker.  
 
En öppen innovationsprocess mer fördelaktigt än en FoU avdelning för båda typerna av 
företag. Som vi beskrev i inledningen har ett skifte skett i hur utvecklingsarbete sker. 
Mycket hänger på ledarens förmåga att styra och sätta ramarna. Tidsaspekten är avgörande 
i en process. Små företag har mycket att göra hela tiden och färre anställda vilket gör att 
dessa anställda får göra alla processer. Det finns ingen FoU avdelning. Det närmsta vi kan 
se är ett experimentlabb. Men det är inte några forskare som står i det och utvecklar hela 
dagarna utan det är de anställda som går in där vid behov. Vi ser därför att FoU i små före-
tag sker sporadiskt i fragment framförallt med utgångspunkt i ett problem. Det vi tidigare 
talat om som en kärnuppgift. Det finns inte heller en framförhållning när det gäller utveckl-
ingsarbete i små företag. Utan utveckling sker när problem uppstår. Det vi sett tydliga ex-
empel på här är en nivåskillnad, vilken Vanhaverbeke (2012) talar om, mellan små företag 
och medelstora företag. 
 
Det som kan vara svårt är ledarens arbete med att lokalisera vilken modell som passar den-
nes företag. Det kan vara implementeringsstrategier som är av vikt för en ledare. Loren 
(2011) menar att det är stor chans att företag redan praktiserar någon form av öppen inno-
vationsstrategi. Genom att lokalisera dessa processer och sedan utveckla dem menar hon 
att företag mer fördelaktigt kan implementera en lyckad öppen innovationsmodell. Istället 
för att forcera fram öppen innovation så menar hon också att det är viktigt att föreag väljer 
och anpassar ett öppet innovationsprogram som passar den egna organisationen. 
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4.3.6 Titta sig själv i spegeln 
Vi har sett att det finns tendenser till ett arbete med öppen innovation i SMF. Detta besk-
rivs av Loren (2011) och nästan alla skulle ha något att utgå ifrån. Detta visar också på att 
öppen innovation inte är en ny företeelse vilket Bagger-Hansen et al (2011) talar om. På 
grund av att företeelsen finns, eller lösryckta delar av denna kan ledare göra strategier till 
affärsmodellen vilka inrymmer öppen innovation. Vi frågar oss hur ledare kan bygga in en 
öppen innovationsmodell i affärsmodellen och sedan arbeta strategiskt utefter denna. Det 
är i detta hänseende vi menar att företag ska titta sig själv i spegeln. Företag arbetar fak-
tiskt med öppen innovation men inte på ett strategiskt sätt. Svensson beskriver att de fick 
förfrågningar angående produktion vilket inte var det område som de verkade inom. Ge-
nom att ingå i ett samarbete med Spring Systems öppnade de upp sig för en ny möjlighet.  
 
Tornemo berättar att de tar hjälp av andra aktörer vilket vi beskrivit ovan med exemplet 
inom tryckeribranschen. Företag är öppna på olika sätt vilket överensstämmer med Loren 
(2011). I företag kan det finnas personer som hela tiden tar hjälp utanför den egna organi-
sationen. Ledaren har en uppgift att identifiera dessa personer för att se det som fröet till 
öppen innovation. Detta kan göras genom att låta dessa personer berätta hur de arbetar idag 
och sedan bygga strategin utefter det. Svensson har inte tänkt steget längre än så länge. TM 
Tube Systems var ett bra exempel men han ska fråga sig hur han vidare kan arbeta med 
detta system. Vad är det som personerna i organisationen gör idag och hur kan de gå vidare 
med det? Det är bra att utgå från det som företagen redan gör idag i ett förändringsarbete, 
vilket Friberg talar om. Det blir i de fallen inte en stor sak för de anställda. Då ledaren 
måste se till att alla styr i samma riktning är det ofta inte en lyckosam metod att förändra 
hela organisationen på en gång. Genom att finna små korn av ett önskat beteende kan pro-
cesser utvecklas som också underlättar förändringen.  
 
4.3.7 Sammanställning av Öppen innovation i SMF 
Öppen innovat-
ion  

Kännetecken för öppen innovation i SMF: 
• Öppenhet 
• Prestigelöshet 
• Samarbete 

Kunskap är drivmedlet i en öppen innovationsprocess. Det ska ske ett 
utbyte mellan de olika aktörerna.	  	  

Svårigheter att 
övervinna med 
öppen innovat-
ion 

Svårigheter med öppen innovation: 
• Ordet i sig, bred tolkningsbas 
• Problem med IP som behöver avtalas bort 
• Anpassa processen till företaget och inte tvärt om 

Titta sig själv i 
spegeln 

Utveckla en egen innovationsmodell: 
• Identifiera sin egen profil och utgå från den 
• Utgå från något som organisationen redan gör i förändrings-

arbetet. 
• Finna små korn av det önskade beteendet och belöna det. 

Tabell 4.3 Sammanställning av Öppen innovation i SMF  



  
 

 53 

5. SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
 
“Discoveries are often made by not following instructions, by going off the main road, by 

trying the untried” - Frank Tyger 
 
 
Med utgångpunkt från vår analysmodell kommer följande slutdiskussion och slutsats föras 
i avseende att besvara forskningens syfte och forskningsfråga. Det vill säga hur öppen in-
novation leder till att små och medelstora företag, inom tillverkningsindustrin, får ökad 
innovationskraft. Det kommer i följande avsnitt att förekomma återupprepningar från för-
gående kapitel då vi här valt att lyfta fram de områden vilka vi anser som mest centrala för 
besvarandet av vårt specifika syfte.  
 

 
Figur 5.4 Sammanställning av slutdiskussion (egen modell) 

 
 
5.1 Organisation och ledarskap 

Vi har i uppsatsen framställt ledarskap och organisatoriska aspekter som vitala för öppen 
innovation. Nedan kommer vi diskutera hur dessa aspekter gör SMF mer innovativa. 
 
 

5.1.1 Ledarens roll för innovation 
Det har framgått att en öppen innovationsprocess till stor del avhängs på hur ledaren för-
håller sig till innovationsarbete inom små och medelstora företag. Ledaren utgör den mest 
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grundläggande faktorn för öppen innovation. Vill ledaren skapa förutsättningar för en in-
novativ organisation bör de sedan göra detta genom att definiera mål och sätta ramarna för 
den öppna innovationsprocessen. Denna egenskap har därför framställts som viktig vid 
ledning av innovation.  
 
Ledarens roll är också att se möjligheter och vara proaktiv i sitt arbete för en mer innovativ 
organisation. Med detta menar vi att ledaren behöver se framåt och försöka föregå sin tid 
genom att till exempel engagera sig i en öppen innovationsprocess i förebyggande syfte, 
likt Inwido-exemplet i prologen. Vi har sett att ledare för SMF har ett reaktivt förhållnings-
sätt till innovation vilket begränsar möjligheten till ökad innovationsförmåga. Genom att 
istället inta ett mer proaktivt förhållningssätt där möjligheter tas tillvara och utvecklas bi-
drar detta till ökad innovation.  
 
 

5.1.2 Organisatoriskt mod  
Mod hos ledningen krävs för att våga ingå i en öppen innovationsprocess och det är något 
som framkommit i undersökningen. Mod innebär först och främst att organisationen är 
förändringsbenägen vilket betyder att ledaren har en inställning som gynnar framtagandet 
av nya idéer och nya lösningar. Det framstår som att organisationer som inte är villiga att 
förändras eller utvecklas blir per automatik ”motståndare” till innovation vilket därmed 
hämmar innovationskraften. 
 
Ett annat kännetecken för mod är öppenhet. Med detta menar vi att företag behöver våga 
släppa in andra aktörer i en öppen innovationsprocess vilket i vissa fall visat sig vara käns-
ligt för SMF. Exempelvis framställdes att öppenhet innebär att känslig företagsinformation 
kan läcka vilket konkurrenter kan dra nytta av. Öppenhet innebär inte att blotta sig totalt 
för varandra utan att företag delar med sig av viss information för att ett problem ska kunna 
lösas.  
 
Det sista kännetecknet för mod är att våga fråga. Detta innefattar att organisationen har ett 
tillåtande klimat där det handlar om att våga ställa de dumma frågorna som kanske annars 
inte blir behandlade men också om att våga fråga om hjälp både internt och externt. En 
prestigelöshet inom och utanför organisationen är därför önskvärt för att uppnå en starkare 
innovationskraft.  
 
 

5.1.3 Identifiera innovationsprofilen 
I vår studie har det framkommit att det funnits en stor variation på organisationsprofiler när 
det kommer till innovation. Ledaren bör veta vilken profil som företaget har för att kunna 
sätta upp strategier och mål efter det. Det blir som en plattform vilken företaget utgår ifrån 
i sitt arbete mot ”målprofilen” som vi kallar det. Alltså det mål som företaget vill sträva 
efter när det gäller innovationsförmåga. Det sätter också förutsättningarna för hur innovat-
ionsförmågan kan påverkas. Om ledaren anser att ett företag har ”fel” innovationsprofil 
kan de påverka organisationen i rätt riktning. Vi beskrev Wolf et als (2011) innovations-
profiler där de beskrev hur innovation och kreativitet förutsätter olika innovationskulturer.  
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Ur vår analys framgår det att det funnits en variation i hur ledare och organisationer arbetar 
med innovationer. Vi talade om de fyra profilerna och anser att alla företag har mer eller 
mindre stora delar av dessa profiler. Det finns delar av varje profil i varje bolag då viljan 
för innovation kan se annorlunda ut beroende på vad som ska förändras. Vi illustrerar 
dessa olika företagsprofiler genom figur 5.1 nedan. Inom de tre områdena kan olika företag 
befinna sig. Detta är bara exempel på hur det skulle kunna se ut som vi ser det. Företag kan 
i olika utsträckning vara lite av varje profil. Exempelvis kan företag vara delvis holistiska 
samtidigt som de är lite innovationsmotståndare beroende på vilken typ av förändringar 
som ska göras eller vilken typ av innovationer som ska ske. Det gäller för ledaren att sätta 
upp rimliga mål för processerna och identifiera var kunskapen finns någonstans både in-
ternt och externt för att bli mer innovativa. Cirklarna ska bara symbolisera hur kombinat-
ionen kan se ut.  
 
Företagsklimatet är starkt relaterat till ledarskapet. Vi gjorde nedanstående figur för att 
tydliggöra skillnaden mellan dem. Det som vi anser är viktigt är att företag själva ska förstå 
sin egen kultur. Genom att förstå det kan en ledare sätta visioner och mål som påverkar 
företaget i den riktning som visionen eller målet säger. Genom strategier för radikala eller 
inkrementella innovationer kan profilen påverkas. Misslyckande leder också till lärdom 
vilket är viktigt att ta med sig i innovationsprocesser som kan vara osäkra företeelser.  
 

Figur 5.1 Innovationsprofiler (Egen modell med utgångspunkt från Wolf et al, 2011) 
 
 

5.1.4 Innovationsstrategier 
Valet av strategi är något som ledaren kan välja till viss del vilket även Aasen & Amund-
sen (20013) beskriver. Ledaren kan bestämma vilket resultat de vill att den öppna innovat-
ionsprocessen ska generera. Detta är avhängande på typ av problem och syfte. Därför går 
det att påverka genom att välja rätt strategi utefter syftet och målet. Problemen som ställs 
upp kan vara både små och stora men det vi sett är att ledare behöver identifiera problem 
som är möjliga att lösa både på kort och lång sikt. Det kan därför inte förväntas av den 
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öppna innovationsprocessen att lösa gigantiska problem. Det kan vara en vision att kunna 
men det är bra att börja med mindre problem som går att lösa. Därför behöver ledaren be-
stämma vilket resultat som processen ska generera. Vad som också avgör i en öppen inno-
vationsprocess är nivån på problemet. Det handlar om att välja aktörer noggrant utefter de 
förutsättningar som ställs upp framförallt när det är långsiktiga radikala innovationer. Det 
måste finnas en strategi i innovationsarbetet. En öppen innovationsprocess kräver mål och 
tydliga definitioner då många personer ska samverka kring detta problem. Tydliga strate-
gier för hur innovationsarbetet ska genomföras bidrar till ökad innovationsförmåga.   
 
Vi har upptäckt att bra förutsättningar för innovationsstrategier finns i olika stor utsträck-
ning på företagen men att det generellt inte finns strategier för innovation, främst i de små 
bolagen. Medelstora företag har mer utarbetade innovationsstrategier till exempel genom 
strategiska samarbeten vilket hjälper den öppna innovationsprocessen framåt då utomstå-
ende aktörer utgör en central del i en öppen innovationsprocess. Undersökningen visar 
också att många företag har ett relativt öppet förhållningssätt mot varandra vilket är ett bra 
första steg mot en öppen samverkan mellan olika företag vilket behövs i en öppen innovat-
ionsprocess.  
 
Ledare bör i sina organisationer definiera och implementera strategier för hur innovations-
arbetet går till. I många fall tror vi det räcker att skriva ner hur processen ser ut i dagsläget 
för att alla ska kunna uppfatta den på ett enhetligt sätt. Annars behöver strategin utformas 
efter organisationens förutsättningar. I dessa fall är det bra att utgå från vad företagen fak-
tiskt gör idag och sedan arbeta vidare med det på det önskade sättet och bygga en strategi 
utifrån detta. Detta för att förändringen på så vis blir mer succesiv vilket är bra för organi-
sationen och kommer bidra till en mer innovativ organisation. 
 
 
5.2 Samarbete och nätverk 

Vi har vid flertalet tillfällen framställt samarbete och nätverk som vitalt för öppen innovat-
ion. Nedan kommer vi diskutera hur dessa aspekter gör SMF mer innovativa. 
 
 

5.2.1 Innovationsorienterade samarbeten 
Det har i undersökningen framgått att samarbete och samverkan mellan olika aktörer är 
vanligt men att inte alla samarbeten leder till ökad innovation. Trots att det är bra om före-
tagen har flera former av samarbeten och relationer med andra aktörer (både formella och 
informella) så anser vi att det för ökad innovation behövs fler innovationsorienterade sam-
arbeten. Det vill säga att syftet med samarbetet är att försöka skapa innovationer på olika 
sätt. Företag kan i dessa fall nyttja bland annat universitetet som en extern innovationspart-
ner eller kunder och leverantörer som en grupp för innovation (Loren, 2011). Ur detta per-
spektiv finner vi den öppna innovationsprocessen som en lämplig samverkansplattform där 
företagen samverkar med andra aktörer med syftet att nya innovativa idéer ska framträda. 
Ett utökande av innovationsorienterade samarbeten som dessa leder till att SMF får ökad 
innovationskraft. 
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En av anledningarna till varför det uppstår ökad innovation i dessa former av samarbeten 
framkom i undersökningen vara för att nya kompetensområden kan uppkomma. Bland an-
nat såg vi i ett av fallen, där två företag slog ihop sina starka kompetenser, att en ny kom-
pentens skapades vilket gjorde att en ny marknad öppnade sig. Genom att försöka lokali-
sera skärningspunkter där företagens olika kompetenser matchar varandra kan nya innovat-
ioner uppkomma vilket företagen, på egen hand, inte skulle ha möjlighet till. I likhet med 
Chesbrough (2003) anser vi därför att företag genom att samverka och kanalisera varandras 
resurser mot ett gemensamt mål kan öka innovationsförmågan i företagen. Vi menar där-
med att företag tillsammans blir starkare och att företag regionalt bör nyttja detta. 
 
Förutom att nya kompetensområden skapas framgick det att öppna innovationsprocesser, 
där samverkan med andra aktörer sker, har ekonomiska fördelar. Att starta och driva egna 
innovationsprojekt kan vara mycket kostsamma och kräva stora resurser i form av kunskap 
och teknologi. Genom att lokalisera andra företag vars resurser och teknologier kan kom-
plettera den egna organisationen, innebär det att företag kan starta upp nya innovationspro-
jekt till lägre kostnader. Detta gör även att de ekonomiska riskerna minskar genom att 
kostnader fördelas ut på de företag som ingår i samarbetet. Således finns det ekonomiska 
incitament för SMF att jobba på detta sett då dessa företag inte alltid har ekonomin för att 
proaktivt kunna jobba med innovation i bland annat forskning- och utvecklingsavdelning-
ar. 
 
För att samverkan och samarbete skall komma till stånd krävs det någon form av resursut-
byte mellan aktörerna. I vår undersökning har kunskap kommit att framställas som en vik-
tig resurs där kunskapsöverföring och kunskapsutbyte är centrala aspekter för både inno-
vationsorienterade samarbeten och öppen innovation. Ur detta perspektiv kan kunskap ses 
som en resurs vilken överförs mellan aktörer, genom samarbeten, i olika nätverk och möj-
liggör därmed ökad innovationskraft. Nyttjandet av företagens kunskapskapital är därmed 
en central aspekt för samarbeten och ligger till grund för olika innovationsprocesser. Före-
tag bör strategiskt sammanställa vilka kunskapsresurser som finns i företaget för att sedan 
se hur de kan dra fördel av dessa både internt och extern genom att nyttja andra aktörer. Ur 
ett nätverksperspektiv ser vi även att det vore önskvärt om företagen kunde kategorisera 
och åskådliggöra det totala resurskapitalet (Håkansson, 1989) som finns inom nätverken. 
Genom att samverka kunskapskapitalet i ett nätverk, anser vi, att SMF skulle få ökad möj-
lighet till innovation genom att de kan finna matchningar och skärningspunkter på ett en-
klare sätt.  Ett exempel på försök till detta fann vi med Chefsgrupp Torsås där representan-
ter från kommun och näringsliv i Torsås sammanstrålar och diskuterar regelbundet.  
 
 

5.2.2 Regional innovation 
Det har i undersökningen visat sig att små och medelstora företag kan nyttja geografiska 
och regionala aspekter för att nå ökad innovationskraft. Genom att företag och institutioner 
öppnar upp sig och möter varandra på orten skapas möjligheter för att nya kombinationer 
och matchningar mellan företagen skall kunna komma till stånd. Då vår undersökning 
kommit att kretsa kring företag i Torsås finner vi att den geografiska närheten har fördelar 
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genom att det blir enklare att möta varandra över företagsgränserna. Det vill säga att när-
heten gör att företag kan träffas och diskutera mer regelbundet vilket kan leda till att nya 
innovationer uppkommer. Bland annat tog vi upp TM Tube Systems som är ett resultat av 
samverkan mellan två aktörer på orten. Det har därför visat sig fördelaktigt att kommunen 
skapar incitament och möjliggör för att företag på orten skall kunna träffas och diskutera 
mer regelbundet genom olika samverkansplattformar. I undersökningen framgår det att 
skapandet av regionala samverkansplattformar kan användas för att få aktörer på en ort att 
samverka i större utsträckning. Bland annat framställde vi i empiri och analyskapitlet, 
Chefsgrupp Torsås som en samverkansplattform där kommunen möjliggjort för att kun-
skapsöverföringar lättare skall kunna ske regionalt mellan näringsliv och kommun. Vidare 
framställs även att företag kan nyttja universitetet i regionen som en form av innovations-
partner och samverkansplattform. Genom att dra nytta av den kunskap som finns på uni-
versitetet kan företag få in nya inputs och infallsvinklar i den egna verksamheten.  
 
Med paralleller till tidigare diskussion om kunskap som en resurs så framstår det även som 
att det vore fördelaktigt om regionen sammanställde och åskådliggjorde det totala resurs-
kapitalet som finns på orten. Genom att få en övergripande kontroll av vilka kunskaper och 
resurser som finns kan sedan företag matchas enklare mot varandra. Som förslag ser vi att 
någon form av regionalt intranät kan upprättas där aktörer på orten kan lägga upp idéer, 
frågor eller tankar till varandra. Detta skulle även kunna nyttjas för att lägga upp förfråg-
ningar från kunder vilket företag på egen hand inte kan lösa. En sådan samverkningsplatt-
form tror vi skulle ha positiva effekter för både företagen och regionen.  
 
Avslutningsvis vill vi även inom denna kontext framställa att företagens inställning och 
attityd till samverkan och samarbete är centralt för regional innovation. I vår undersökning 
visar samtliga av våra respondenter att de försöker gynna orten och bygden genom att i 
första hand försöka hitta samarbeten och möjligheter på nära håll. Denna inställning är vad 
vi kallar för Torsåsandan. Genom att dra nytta av den samlade kunskapen och teknologin 
som finns i kollektivet kan företag regionalt skapa innovativa fördelar som stärker den to-
tala innovationskraften i företagen. Tillsammans är starkare.  
 
 
5.3 Öppen innovation i SMF 

 
 

5.3.1 Öppen innovation 
I små och medelstora företag kännetecknas förutsättningar för öppen innovation av öppen-
het gentemot andra aktörer. Med detta menar vi att SMF inte kan sluta in sig och stänga ute 
andra aktörer om de vill skapa bra förutsättningar för öppen innovation. Företagen behöver 
finna en väg mellan att vara öppna och stängda, vilket Friberg också diskuterat. De behö-
ver inte vara antingen eller utan det gäller att finna en bra medelväg för öppenheten gente-
mot andra aktörer. Att vara öppen bidrar också till att motparten kan känna sig bekväm 
med öppenheten vilket gynnar parterna.  
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Ett annat kännetecken vi identifierat för öppen innovation i SMF är prestigelöshet som 
behöver finnas i en öppen innovationsprocess. Alla aktörer kan inte få ut något av proces-
sen varje gång. Det gäller därför att företag intar ett prestigelöst förhållningssätt där de 
inser att givmildhet kommer löna sig i det långa loppet. Ett långsiktigt perspektiv på öppna 
innovationsprocesser krävs då resultaten av processen kan bli långsiktiga där teknik och 
kunskap kanske inte alltid finns tillgängligt i dag men processen kan också generera kort-
siktiga resultat. Vad det blir beror på vilken vision eller mål som ledaren har, vilka aktörer 
som ingår i processen och vilken innovationsprofil som företaget har. Samarbete är därför 
också viktigt i öppna innovationsprocesser då bra relationer bidrar till ett rikare kunskaps-
utbyte. Ju bekvämare företagen känner med varandra ju mer information kan utbytas utan 
att det blir obehagligt för någon av parterna. Att samarbeta kan bli riktigt fruktbart som vi 
såg i TM Tube Systems-fallet. Nya företag kan alltså skapas vilket också gynnar bevaran-
det av kunskap i nära anknytning till företaget samt också utvecklingen av denna kunskap.   
 
Kunskap har vi identifierat som drivmedlet i en öppen innovationsprocess. Kunskap är av 
vikt då det är den företagen eftersträvar. Det kunskapsutbytet mellan olika personer och 
kunskapsområden bidrar till djupare kunskap för båda parter. Vi har i vår undersökning 
kommit fram till att innovationer i SMF kan uppkomma i vad Johansson (2006) kallar för 
skärningspunkter. Detta bidrar till att företag blir mer innovativa.  
 
 

5.3.2 Svårigheter med öppen innovation 
Vi har identifierat vissa svårigheter med öppen innovation vilka går att övervinna. Den 
första svårigheten är ordet ”öppen innovation” då det innefattar en bred tolkningsbas. Or-
det syftar dels på öppenhet som är svårt att veta vad som menas med. Det är en balansgång 
för företagen att vara både öppna utan att blotta sig och stängda men inte för stängda så att 
de inte släpper in någon innanför dörrarna. Innovation är också svårtolkat då det är svårt att 
avgöra vad som är en innovation och vad som inte är det. Vi har i undersökningen talat om 
radikala och inkrementella innovationer. Vad som vi anser kunna avgöra vilket av dem en 
innovation är beror på de kännetecken som finns för strategierna går att identifiera. Eller 
om det finns en innovationsstrategi som visar ett resultat på något sätt.   
 
Det andra problemet eller svårigheten som vi stött på med öppen innovation är IP. Detta är 
de immateriella rättigheterna som till exempel patent. I en öppen innovationsprocess är 
ändå målet att komma fram till nya lösningar för både produkter och processer. Därför 
kommer också frågan om vems idéer det är, om de sätts i bruk och blir framgångsrika. Vi 
har kommit fram till att dessa problem ofta avtalas bort i efterhand när processen är ge-
nomförd då rättighetsproblemet är något som kan begränsa utfallet under processens gång. 
En öppen innovationsprocess ska helst vara öppen helt och inte begränsas av avtalens in-
verkan men det är ett bra alternativ om rädslan att bli bestulen finns hos företagen.  
 
Vi har också kommit fram till att den öppna innovationsprocessen behöver anpassas till 
organisationen och företaget inte tvärt om. Företag är olika. De har olika innovationsprofi-
ler, olika typer av ledarskap och olika förutsättningar för nätverkande eller samarbeten. 
Därför är det svårt att anamma en fastställd modell utan att göra modifikationer för en 
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bättre anpassning till företagets förutsättningar. Genom att ledaren vet vilka mål som finns 
vid den aktuella innovationsprocessen kan också modellen anpassas. Till exempel genom 
att välja svårighetsgrad efter vad som är rimligt att lösa och välja aktörer som ska ingå i 
processen med omsorg kan bra förutsättningar för en lyckad process skapas.  
 
 

5.3.3 Titta sig själv i spegeln 
Att titta sig själv i spegeln är något vi poängterat. Med detta menas att se vilken profil före-
taget har när det gäller innovation. Det måste finnas en startposition i arbetet mot en mer 
innovativ organisation då strategin läggs utefter det. Efter identifieringen som ledaren kan 
göra genom att exempelvis se Wolf et als. (2011) innovationsprofiler. Efter detta kan arbe-
tet mot att göra organisationen mer mottaglig för öppen innovation som metod börja. För 
att underlätta processen är det bra att utgå från något som organisationen redan gör och 
sedan utveckla och följa det exemplet. Det kan vara någon anställd i organisationen som 
kontinuerligt arbetar med informationssökande utanför organisationen. Detta ska fångas 
upp och belönas då små korn av det önskade beteendet lättare bidrar till den önskade mål-
bilden.  
 
 
5.4 Sammanfattande slutsats 

Hur leder då öppen innovation till att små och medelstora företag, inom tillverkningsindu-
strin, få ökad innovationskraft? Vår analysmodell har varit till stor hjälp för oss vid besva-
randet av forskningsfrågan då det har blivit en tydlig struktur på vilka delar som ingår. Det 
har i vår undersökning framkommit att små och medelstora företag kan dra fördelar av att 
nyttja en öppen innovationsmodell i sitt arbete mot att få ökad innovationskraft. Vi har 
identifierat två vägar till öppen innovation och det är dels samarbete och nätverk samt or-
ganisation och ledarskap vilka utgör centrala delar inom öppen innovation. Men den avgö-
rande faktorn är hur innovationsledning sker. Om ledaren inte vill nyttja öppen innovation 
som metod kommer inte företaget heller kunna bli mer innovativt. För att lyckas krävs där-
för mod. Att våga ingå i nya processer med nya aktörer för att nå önskad utveckling är en 
tröskel som ledaren och organisationen behöver ta sig över för att bli mer innovativa. Le-
darskapet påverkar i vilken utsträckning ett företag kommer anamma öppen innovation 
eller inte då företagets innovationsprofil är avgörande för hur innovation sker. Innovat-
ionsprofilen utgör en grund av vilken innovationskultur som råder. Genom att arbeta mot 
en mer innovativ profil, som exempelvis en holistisk eller en nätverksbaserad (Wolf et al. 
2011) beroende på vilken som ligger närmst organisationens verkliga profil, skapas bra 
förutsättningar för ett arbete med öppen innovation och därmed också ökad innovations-
kraft.  
 
Genom ett arbete med öppen innovation blir SMF inom tillverkningsindustrin mer benägna 
att nyttja sitt nätverk vilket bidrar till bättre förutsättningar för ett samarbete som genererar 
positiva effekter i form av framtagning av nya produkter eller till och med nya företag. Ett 
samarbete mellan olika aktörer i ett nätverk är centralt för öppen innovation. Öppen inno-
vation leder då till att företag samarbetar mer vilket ger synergieffekter när vi talar om 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling bland annat. Öppen innovation innebär att 
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företag drar nytta av kunskap och teknologi som finns hos externa aktörer samtidigt som de 
delar med sig av egna resurser (Chesbrough, 2003). Att samarbeta och bygga relationer 
med andra aktörer kan utifrån detta perspektiv ses som ett naturligt inslag i den öppna in-
novationsprocessen. Genom att SMF strategiskt ingår i innovationsorienterade samarbeten 
där syftet är ökad innovation skapas nya kompetensområden i skärningspunkterna. Detta 
bidrar till ökad innovation. Genom att regionalt öppna upp sig och möta varandra kan före-
tag nyttja det totala kunskapskapitalet för att mer effektivt generera ny kunskap som leder 
till innovation.  
 
Det finns tendenser till öppen innovation i företag då exempelvis strategiska samarbeten 
sker. De faktorer som vi funnit centrala för ett lyckat arbete med öppen innovation är öp-
penhet, prestigelöshet och samarbete. Dessa förutsättningar behövs för att lyckat arbete 
med öppen innovation ska kunna ske. Genom att arbeta med dessa förutsättningar skapas 
ökad innovationsförmåga.  
 
Alltså bidrar innovationsledning till möjlighet för samarbete och nätverk vilket bidrar till 
möjligheten att arbeta med öppen innovation vilket i sin tur bidrar till ökad innovations-
kraft i SMF inom tillverkningsindustrin. Detta blir svaret på hur öppen innovation bidrar 
till ökad innovationskraft i SMF. Genom att ledningen blir mer innovationsinriktad skapas 
förutsättningar för en gynnsam innovationsprofil och ledarens roll blir därmed att lägga 
strategier för innovationsarbetet vilket i sin tur bidrar till ökade samarbeten genom ett 
större informationsutbyte i nätverket. Genom det flödet som modellen beskriver skapas bra 
förutsättningar för ett lyckosamt arbete med öppen innovation för ökad innovationskraft.  
 
 
5.5 Förslag till vidare forskning 

Vi har i vår undersökning utgått ifrån ett ledarskapsperspektiv där ledningen styr hur och 
vad företaget ska göra i en innovationsprocess med öppen innovation som metod. Då öp-
pen innovation har en direkt påverkan även på andra medarbetare förutom ledaren skulle 
detta perspektiv vara intressant. Det som också skulle vara intressant är att veta hur efter-
följare ställer sig till ett arbete med öppen innovation. Alltså öppen innovation ur ett efter-
följarperspektiv.  
 
Då vi har ett mer övergripande perspektiv på öppen innovation i SMF skulle fortsatt forsk-
ning kunna rikta sig mer på hur strategisk implementering skulle kunna ske. Genom att 
exempelvis jämföra med andra SMF som uttalat har arbetat med öppen innovation samt 
implementerat öppen innovation som modell. Det framgår även från Chesbrough (2003) att 
företagens affärsmodell är viktig för en lyckad öppen innovationsstrategi. Därmed vore det 
intressant att undersöka hur SMF affärsmodell kan kopplas till den öppna innovationsmo-
dellen. Vi har i vår undersökning behandlat hur SMF skulle kunna nyttja en öppen innovat-
ionsmodell i sitt utvecklingsarbete mot att bli mer innovativa. Det som vi inte har behand-
lat och som vi anser är mycket intressant är hur SMF ska bygga in öppen innovation som 
modell i sin affärsmodell för att sedan kunna arbeta strategiskt utefter den modellen.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 1  
 

• Berätta om verksamheten. 
 

• Vad har du för roll? 
 
 
Innovationsledning  
 

• Hur arbetar ni med innovations/förändringsarbete i företaget idag? 
 

• Känner du att det råder ett tillåtande klimat på företaget för att experimentera och testa? 
Är detta viktigt? 
 

• Hur tar ni hand om framkomna nya idéer? 
 

• Hur gör du som ledare för att skapa en innovativ atmosfär? 
 
 
Samarbete och nätverk 
 

• Har ni en dialog eller relation med andra aktörer i dagsläget?  
 

• Hur ser företag- och nätverksklimatet ut på orten?  
 

• Tar ni in externa aktörer vid vissa processer? 
 

• Samarbetar ni med någon på ett djupare plan? 
 

• Hur ställer du dig till att i större utsträckning arbeta med externa aktörer för att ta fram nya 
idéer?  

 
 
Produkt- och processutveckling 
 

• Hur ser er produkt ut idag?  
 

• Erbjuder ni tjänster utöver de produkterna som finns? 
 

• Hur ofta utvecklas era produkter och tjänster? 
 

• Hur går en sådan process till? 
 

• När ni utvecklar era produkter vilka anledningar finns då? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 2  
 
 

• Berätta om din verksamhet och vilken anknytning du har till öppen innovation? 
 

• Hur ser du på öppen innovation? 
 

• Varför tror du att det blivit aktuellt idag? 
 

• Tror du det finns företag som är mer benägna att anamma öppen innovation än andra? 
Branscher? 

 
• Tror du att ledaren har en viktig roll i sammanhanget? Varför? Varför inte? 

 
• Hur uppfattar du att företag tar hjälp i den öppna innovationsprocessen. Vilka aktörer in-

går? 
 

• Finns det aktörer i nätverken som är viktigare än andra? 
 

• Vad händer när olika aktörer sammanstrålar? 
 

• Hur ser du på relationer och samarbeten för öppen innovation? 
 

• Hur ser du på nyttjandet av nätverket för öppen innovation? 
 

• Vilka negativa aspekter (svårigheter) ser du på öppen innovation? 
 

• Hur ser du på öppen innovation för regional utveckling? 
 


