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Sammanfattning 
Detta examensarbete har skrivits i samarbete med Science Park Jönköping och grundar sig i ett 

problem i samband med företags innovationsarbete. Science Park Jönköping menar att det finns en 

outnyttjad potential i befintlig industri i form av idéer som aldrig kommersialiseras.  Dessa teorier får 

stöd även i forskningen där flera författare har uppfattat att idéer och uppfinningar som inte hör till 

kärnverksamheten riskerar att hamna i byrålådor. Om fler av dessa idéer kunde bli avknoppningar 

eller andra företagsformer istället för att stanna i byrålådorna skulle det leda till ökad tillväxt både 

för företagen och för samhället i stort. 

Syftet med examensarbetet är att utifrån fallet Science Park Jönköping analysera hur science parks 

och inkubatorer kan stötta kommersialiseringen av idéer sprungna från näringslivet, som annars 

riskerar att bli liggande. Arbetet inleddes med en kartläggning av Science Park Jönköpings 

verksamhet och den kompetensbas de besitter, sedan undersöktes andra initiativ som syftar till att 

kommersialisera fler idéer från näringslivet, vilket skedde genom intervjuer. Slutligen intervjuades 

fem små och medelstora företag i Jönköpingsområdet med syfte att undersöka om de följer några 

innovationsprocesser, vilken typ av hjälp och resurser de saknar samt företagens syn på Science Park 

Jönköping och samarbete med externa aktörer. 

För att skapa en teoretisk plattform att analysera de empiriska resultaten mot undersöktes bland 

annat ett antal innovationsprocesser för att kunna skapa en generell bild av vilka moment som ingår i 

en innovationsprocess. Detta var till hjälp för att kunna analysera företagsintervjuerna på ett 

strukturerat sätt. Därefter undersöktes hur science parks och inkubatorer beskrivs i teorin. Slutligen 

har litteratur kring affärsutveckling, spin-off, corporate ventures och öppen innovation studerats.  

De slutsatser som studien resulterat i är dels att det finns idéer i företag som i dagsläget inte tas om 

hand eftersom de inte hör till kärnverksamheten. Företagen har också en mycket vag bild av vad 

science parks och inkubatorer gör och hur dessa kan stötta företags innovationsprocesser. 

Vidare måste science parks och inkubatorer öka sin marknadsföring riktad mot företag utanför 

parken. Marknadsföringen bör belysa den breda kompetens inom innovationsprocesser och 

affärsutveckling samt de nätverk de besitter. 

För att fler idéer från näringslivet ska kommersialiseras kan science parks och inkubatorer agera 

externa corporate venturing-enheter för små och medelstora företag genom att använda sig av en 

spin-off-process. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
This master thesis has been written in collaboration with Science Park Jönköping and is based on a 

problem related to corporate innovation. Science Park Jönköping believes that there is an untapped 

potential in existing industry in the form of ideas that are never commercialized. These theories are 

also supported in the research in which other authors have perceived that the ideas and inventions 

which do not belong to the core business risk ending up in drawers. If more of these ideas could be 

spin-offs or other forms of enterprise instead of staying in the drawers it would lead to growth, both 

for companies and for the society in large. 

The purpose of the thesis work is to, based on the case Science Park Jönköping, analyze how science 

parks and incubators can support the commercialization of ideas that derive from industry, who 

otherwise had been left lying. The work began with a mapping of the Science Park Jönköping 

operations and the skills they possess, and then other initiatives that aim to commercialize more 

ideas from companies were examined. This was made through interviews. Finally five small and 

medium sized companies in the Jönköping area were interviewed with the purpose to investigate if 

they follow any innovation processes, what type of help and resources they lack and the companies 

view on Science Park Jönköping and cooperation with external actors. 

To create a theoretical platform to be able to analyze the empirical results, an investigation was 

made including a number of innovation processes in order to create a general picture of the 

elements involved in an innovation process. This was helpful in order to analyze the company 

interviews in a structured way. Then how science parks and incubators are described in theory was 

examined. Finally, the literature on business development, spin-offs, corporate ventures and open 

innovation were studied. 

The conclusions that the study resulted in is partly that there are ideas in companies which currently 

is not taken care of because they do not belong to the core business. Companies also have a very 

vague idea of what science parks and incubators are doing and how they can support the innovation 

processes. 

Furthermore, science parks and incubators must increase their marketing directed at companies 

outside the park. The marketing should highlight the broad expertise in innovation processes and 

business development, and the networks they possess. 

In order to get more ideas from industry to be commercialized science parks and incubators can act 

as external corporate venturing units for small and medium sized companies through the use of a 

spin-off process.  
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1 Inledning 
Inledningen beskriver först bakgrunden till detta examensarbete samt de problemställningar som 

ligger till grund för det. Examensarbetets syfte presenteras sedan följt av en problemanalys som 

bryter ned syftet i flertalet problemområden. Dessa resulterar slutligen i ett antal forskningsfrågor 

som detta examensarbete ämnar besvara. 

1.1 Bakgrund  
Under de senaste 30 åren har Silicon Valley i södra Kalifornien, USA, blivit en modell för 

högteknologisk utveckling menar Cook och Joseph (2001). Silicon Valley associeras enligt dem med 

en gemensam retorik och mytologi som förklarar ursprunget till detta område av högteknologiskt 

kluster, och affärs- och företagaregenskaper som behövs för framgång. Cook och Joseph (2001) anser 

att Silicon Valley har blivit en modell för ekonomisk utveckling och bidragit till jobbtillväxt, start-ups, 

många riskkapitalbolag och innovation. Silicon Valley-modellen har några typiska egenskaper, dessa 

är enligt Cook och Joseph (2001): 

- En tro på entreprenörskap. 

- En viktig roll för riskkapital. 

- En avgörande roll spelad av forskningsuniversitet. 

- En hälsosam leverans av kvalificerade forskare. 

- Fördelar från företags samlokalisering. 

- En stark roll i den fria marknaden med begränsad statlig inblandning. 

En av de mer populära utvecklingsmekanismerna har varit teknik- eller science parks som lockar 

högteknologiska utvecklingsbolag genom att tillhandahålla rätt miljö för tillväxt, närhet till stora 

universitet samt lokaler som möjliggör för personal att interagera informellt för att skapa synergier. 

Dessa var mycket populära i USA under tidigt 1970-tal och spreds under 1980-talet till Europa. 

Nästan alla utvecklingsländer har science parks, både privata och sponsrade av staten där Silicon 

Valley har stått som förebild, dock har regioner som försökt stimulera tillväxt ofta gjort detta med 

statlig inblandning.  (Cook & Joseph, 2001) 

I Sverige finns cirka 80 innovationsmiljöer anslutna till branschföreningen Swedish Incubators & 

Science Parks (SISP) som drivs av deras 65 medlemmar. Dessa innovationsmiljöer erbjuder bland 

annat affärsutveckling, driver eller samverkar med kluster samt har Triple Helix-förankring1. Flera av 

medlemmarna driver också olika finansieringsverksamheter för investeringar i ett tidigt skede i 

tillväxtbolagen. Science Parks har enligt SISP ofta en nära anknytning till närliggande universitet eller 

högskola. Det är en stimulerande och utvecklande miljö där innovations- och kunskapsbaserade 

företag växer och utvecklas. Storleken på företagen i parkerna varierar från nystartade 

enmansföretag till multinationella koncerner, men vanligast är etablerade små och medelstora 

företag. Science parks erbjuder företagen en kreativ miljö med tillgång till mötesplatser, 

nätverksanpassade aktiviteter, konferensmöjligheter samt servicefaciliteter. SISP beskriver en 

inkubator som en tillväxtmotor eller plattform för företagsutveckling. En inkubator ses också som en 

katalysator som ger möjlighet till att skapa en gynnsam miljö för utveckling och strävar efter att ge 

struktur och trovärdighet till nystartade företag och framväxande projekt. Inkubatorn kan fungera 

                                                           
1
 Triple helix syftar på samarbete mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. (Etzkowitz, 2008) 
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som en länk mellan entreprenörer och kommersialisering av en produkt eller tjänst och är en process 

som strävar efter att påskynda företagstillväxt och förse entreprenörer med service och stöd. (SISP - 

Swedish Incubators & Science Parks, 2013) Senare i rapporten, i kapitel 3.3 och kapitel 3.4, utvecklas 

beskrivningarna av science parks och inkubatorer ytterligare. 

Fallföretaget för detta examensarbete är Science Park Jönköping vars verksamhetsdelar innefattar 

StartUp, Inkubator, Företagspark, ServiceCenter samt Innovationsrådgivning, dessa delar beskrivs 

närmare i kapitel 4.1. 

1.1.1 Outnyttjad potential i näringslivet 

Science Park Jönköping har identifierat att det finns en outnyttjad potential i befintlig industri, i form 

av idéer som aldrig kommersialiseras, vilket de ser som ett problem. Det finns mycket idéer internt i 

bolag som aldrig tas omhand. Ofta är detta på grund av att de inte tillhör kärnverksamheten snarare 

än att de inte är intressanta affärsmässigt, då det inte finns naturliga resurser för hanteringen av 

dessa. Science Park Jönköping upplever att företagen är rädda för att nya satsningar ska ta resurser 

eller att sidoprojekt tar tid från viktig personal. Chesbrough och Schwartz (2007) menar att företag 

bör se över sina affärsmodeller och att dessa måste utvecklas parallellt med produkterna. Även 

Frankelius och Norrman (2013) nämner att det finns ett problem i stora organisationer med 

uppfinningar som inte hör till kärnverksamheten. De har uppfattat att dessa uppfinningar, som inte 

upplevs ligga i linje med företagsledningens intresse, riskerar att hamna ”i byrålådor” och många 

ingenjörer upplever sannolikt en viss frustration att deras idéer inte tas om hand av deras 

arbetsgivare. I en debattartikel i Ny Teknik (Frankelius, et al., 2013) beskrivs problemet med 

”byrålådeidéer” närmare och författarna nämner att det handlar om att vi i framtiden inte kan 

förvänta oss innovationer och därmed inte heller nya storexporterande företag om dessa inte tas 

tillvara. De menar att exporten är en viktig motor i vår ekonomi men att Sveriges andel i 

världshandeln sjunker snabbare än EU-genomsnittet. Författarna menar att en del i problemet är att 

stora bolag som tidigare varit draglok inte är att räkna med i samma utsträckning och att behovet att 

få fram nya framtida exportframgångar är viktigt.  Lösningen på problemet menar Frankelius, et al. 

(2013) är nya typer av uppfinningar och nya innovationsdrivna företag. 

En bakomliggande orsak till att idéer inte blir avknoppningar eller andra företagsformer kan vara den 

kulturella utmaningen som Karlöf (2008) beskriver som innovation kontra förvaltning av befintlig 

verksamhet. Han menar att företagsledningen belönas baserat på effektivitet, stabilitet, gradvis 

tillväxt och förmåga att skapa resultat i det korta perspektivet, innovation och nya 

affärsverksamheter kräver dock en annan kultur. Han anser att många ledningar fastnar i detta 

kortsiktiga kommersiella tänkande vilket hindrar övergång till ny teknologi. Chesbrough och Schwartz 

(2007) menar att traditionella affärsmodeller kretsar kring utvecklingen av en produkt från intern 

teknik, sedan producera, marknadsföra och sälja denna produkt själva. Att utveckla affärsmodellen 

så att den innehåller samarbetspartners inom forskning eller utveckling menar de kan bidra till 

affärsutvecklingsmöjligheter som signifikant kan sänka FoU-kostnaderna, utvidga 

innovationsresultaten samt öppna upp nya marknader som annars skulle ha varit omöjliga att nå. 

Karlöf (2008) anser vidare att de finansiella och operativa systemen inte är lämpade för att styra 

sådan spirande verksamhet som innovation är och att det krävs en högre grad av okonventionellt 

tänkande för att skapa nya affärsverksamheter. 
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Det kan således vara så att många idéer hamnar ”i byrålådan” på grund av att de inte ryms i 

affärsmodellen som på grund av konkurrens är allt för hård, vilket på sikt innebär att företaget tappar 

innovationskraft.  

1.1.2 Stödja företags innovationsprocesser 

Science Park Jönköping upplever att de med sin verksamhet skulle kunna vara ett viktigt stöd för 

befintligt näringsliv i deras innovationsprocess. Science Park Jönköping har bred erfarenhet av och 

kan erbjuda bland annat hjälp med finansiering, nära kontakt med högskolan samt kompetens kring 

och erfarenhet av bland annat avknoppningar. De kan även fungera som brobyggare och matcha 

näringslivet med de tillväxtbolag och start-ups med spetskompetens som finns i företagsparken. De 

anställda på Science Park Jönköping upplever dock att det befintliga näringslivet inte vet att eller 

varför de kan vända sig till science parken som en viktig resurs i utvecklingen av nya idéer och 

företag. De upplever också att det finns en svårighet i hur de ska presentera sin verksamhet och dess 

erbjudanden för näringslivet och vilka delar av verksamheten som kan vara till störst nytta och 

intresse för befintligt näringsliv. Tjänster som affärsutveckling, stöd med finansiering, logistik, 

internationalisering med flera är svåra att definiera vad de innebär. Det finns således ett behov av att 

undersöka hur Science Park Jönköping kan förmedla dessa erbjudanden på bästa sätt till befintligt 

näringsliv. 

Det är viktigt att undersöka hur ett ökat samarbete mellan Science Park Jönköping och befintligt 

näringsliv kan se ut. Klofsten och Mikaelsson (1996) tar upp frågeställningar kring huruvida de 

tillhandahållna resurserna från stödorganisationer är anpassade till företagens efterfrågan och 

fokuserar i sin artikel på situationen för företag relaterade till deltagande i stödprogram. I sin artikel 

definierar de stöd som åtgärder för att öka kompetensnivån hos företag, där stödåtgärder har som 

mål att öka antalet start-ups, förbättra kvaliteten på dessa firmor, öka chanserna för överlevnad hos 

nya samt befintliga företag, samt att uppmuntra deras tillväxt och utveckling. Detta stämmer väl 

överens med Science Park Jönköpings verksamhet som kan antas vara en stödorganisation. Klofsten 

och Mikaelsson (1996) skriver också att det är viktigt att underlätta kommunikation och nätverkande 

mellan företag och stödorganisationer, vilket skulle ge entreprenörerna en bättre uppfattning av 

vilka stödprogram som erbjuds och stödorganisationerna bättre insikt och förståelse för små företags 

problem. 

Dessa slutsatser visar på att en utredning, såsom detta examensarbete, kring efterfrågan på ett 

stödprogram är relevant, samt att öka kommunikationen och informationen kring stödprogram så att 

entreprenörerna är medvetna om vilket stöd som finns. 

1.1.3 Centrala begrepp i examensarbetet 

Innovation och innovativa idéer är centralt i detta arbete vilket gör att dessa och relaterade begrepp 

behöver förklaras. Frankelius och Norrman (2013) sammanfattar definitionen av uppfinning som en 

”ny lösning, ny produkt, ny tjänst, ny process, ny metod eller nytt upplevelsekoncept med en 

signifikant originalitet och teknisk karaktär” (s. 32), där en uppfinnare är en person som uppfinner. En 

principiellt ny idé definierar de som en ”ny lösning, ny produkt, ny tjänst, ny process, ny metod, ny 

modell, nytt upplevelsekoncept, nytt namn, ny design eller ny konstnärlig skapelse (såsom litterärt, 

musikaliskt, skulpterat eller målat verk alternativt installation) inklusive brukskonst – med en 

signifikant originalitet men som dock inte behöver vara av teknisk karaktär, som inte faller in under 

definitionen uppfinning ovan” (s. 32). De personer som är utvecklare av principiellt ny idé definierar 
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de som person som skapar principiellt ny idé som dock inte är av teknisk karaktär.  Innovation 

definierar de som en ”uppfinning eller principiellt ny idé som gjort insteg, det vill säga har 

kommersialiserats eller på något sätt nyttiggjorts och därmed skapat värde för användare” (s. 32) där 

de definierar en innovatör som en person som driver eller har drivit fram innovation.  Framöver i 

rapporten är det dessa definitioner som kommer att användas. 

Frankelius, et al. (2013) beskriver i debattartikeln i Ny Teknik att innovation kräver uppfinningar eller 

principiellt nya idéer som grund, men att dagens samhällsdiskussion ger en skev bild, där nästan allt 

som handlar om förändring eller är någorlunda nytt betraktas som innovation.  Enligt dem är det för 

att kunna kallas riktig innovation viktigt att idéerna vinner insteg på marknaden samt att det 

fokuseras på uppfinningar och andra nya idéer inom spännande områden i samhället. För att detta 

ska ske menar de att Sverige behöver bli bättre på att förstå och hantera instegsprocesserna. 

1.1.4 Idéer utanför kärnverksamheten 

Frankelius och Norrman (2013) har kartlagt varifrån uppfinningar kommer rent organisatoriskt och 

kategoriserat dessa i fyra huvudtyper varav tre har undertyper. Dessa är: Fristående uppfinnare, 

Uppfinnare i mindre affärsdrivande företag, Uppfinnare i stora organisationer samt Uppfinnare i form 

av högskoleanställd lärare/forskare, se Figur 1.  

 

Figur 1. Kategorisering av uppfinnare enligt Frankelius och Norrman (2013, s.44) 

Fristående uppfinnare är personer som uppfinner utan koppling till någon offentlig eller privat 

organisation (Frankelius & Norrman, 2013) och dessa idéägare har Science Park Jönköping flera sätt 

att möta, hjälpa och stötta. Dels genom sin StartUp-del där de tar emot idéer och ger affärscoachning 

samt genom den öppna kontorsdelen Spark.  Det finns ett väl utvecklat stödsystem för 

kommersialisering av forskning genom exempelvis rådgivning och innovationskontor, därmed möter 

Science Park Jönköping uppfinnare i form av högskoleanställda bland annat genom 

innovationsrådgivningen. 

De stödstrukturer för innovation som existerar idag är enligt Frankelius och Norrman (2013) starkast 

och mest utvecklade i anslutning till universitet och högskolor, inte minst genom de 

innovationskontor som finns i Sverige. Ett ökat samarbete mellan science parks, inkubatorer och 

befintligt näringsliv, som förhoppningsvis detta examensarbete kan bidra till, skulle på sikt kunna 
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bidra till att stödet för uppfinnare och innovatörer även utanför högskolemiljöer ökar. Det skulle vara 

positivt, inte minst för innovation och tillväxten i Sverige, men också ett bättre och vidare 

utnyttjande av de resurser som läggs på innovationsfrämjande stödstrukturer. 

De två övriga kategorierna Uppfinnare i mindre affärsdrivande företag och Uppfinnare i stora 

organisationer, är särskilt intressanta att undersöka närmare i detta examensarbete.  Uppfinnare i 

mindre affärsdrivande företag har delats in i två undertyper där den ena består av uppfinnare i den 

typ av företag som bärs upp av en eller flera uppfinningar, vanligen framdrivna av företagets 

grundare. Den andra typen är uppfinnare i små företag som uppfinner utanför företagets 

kärnverksamhet, det kan exempelvis handla om små tillverkande företag där en anställd i sitt 

förbättringsarbete gör uppfinningar som kan vara till nytta även för andra liknande företag. Enligt 

Frankelius och Norrman (2013) kan dessa uppfinningar i vissa fall bli delar i produktportföljerna hos 

företag där uppfinnaren är anställd.  Uppfinnare i stora organisationer är, sett till antalet 

uppfinningar, den största kategorin och delas även den upp i två undertyper där den första är 

anställda som vanligtvis arbetar på utvecklingsavdelningar och har som arbetsuppgift att uppfinna 

inom organisationens kärnverksamhet och gör det. I detta fall kommer uppfinningen ofta företaget 

till godo och resultatet säljs av företaget som stöder det. Den andra undertypen är anställda som 

antingen kan vara anställda som uppfinnare eller inte, men som uppfinner något som åtminstone av 

ledningen inte anses tillhöra kärnverksamheten. I detta fall hamnar en betydande del av 

uppfinningarna, också de intressanta, ”i byrålådan”. (Frankelius & Norrman, 2013)  

Frankelius et al. (2013) tydliggör att Sverige inte har råd att gå miste om de principiellt nya idéer och 

uppfinningar som idag hamnar ”i byrålådan” hos stora företag och organisationer, utan måste ta vara 

på dessa. Tre slutsatser författarna drar är att: 

1. Sverige måste ge uppfinningar och andra principiellt nya idéer större uppmärksamhet och 

tyngd för att uppnå konkurrenskraft i framtiden. 

2. När framtidsplaner och strategier görs upp måste det tas i beaktning att morgondagens 

uppfinningar är av en annan karaktär än vad som erfarits historiskt. 

3. Ett kompetenslyft för att förstå och hantera ”instegsprocesser” är nödvändigt. 

Det är inte antalet idéer som är en bristvara i vårt land utan svårigheten ligger i de övriga delarna av 

innovationsprocessen, såsom mötesplatser, samspel över organisationsgränser, incitament och 

kommersialisering. (Gidlund & Frankelius, 2003). 

1.1.5 Samarbete för ökad tillväxt 

Science Park Jönköping önskar genom detta examensarbete få hjälp med att skapa en struktur för 

hur de kan öka samarbetet med befintligt näringsliv för att på så sätt se till att fler av de ovan 

nämnda uppfinningar som hamnar ”i byrålådan” kan fångas upp och kommersialiseras. Målet med en 

sådan struktur skulle vara att fungera som en samarbetsform, anpassad till befintlig industri och dess 

innovations- och affärsutvecklingsprocess. Strukturen skulle behandla dels vilka former av tjänster 

som kan erbjudas befintligt näringsliv och hur dessa kan paketeras och presenteras.  
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Tillväxtverket2 (2013) anser bland annat att tillväxt kräver omvandling av näringslivet genom 

nystartande av företag och tillväxt i företag, vilket ställer krav på utveckling av kunskap och 

kompetens. De anser att framförallt innovationer är beroende av kunskapsförsörjning. Detta 

resonemang stärks av Ejermos (2011) rapport i vilken han menar att de flesta uppfinnare är 

välutbildade, över 80 procent har högskoleutbildning och cirka 25 procent forskarutbildning.  

Enligt Deiaco, et al. (2002) är en av förutsättningarna för tillväxt att samhället kan förmå människor 

och företag att få positiv utvecklingskraft och att dessa utvecklingskrafter i sin tur leder till att 

innovationer och nya produkter eller tjänster ser dagens ljus. 

En struktur som den beskriven ovan skulle kunna bidra till att både tillväxten samt konkurrenskraften 

inom befintlig industri ökar genom nya processer, varor och tjänster inom befintliga bolag men även 

genom avknoppningar och andra företagsformer. Detta genom att science parks och inkubatorer 

bidrar med kunskap och kompetens till företagen, vilket är ett sätt för samhället att bidra till den 

utvecklingskraft Deiaco, et al. (2002) talar om.  Denna struktur kan även skapa positiva fördelar ur ett 

HR-perspektiv för företagen, då personalens idéer och tankar tas tillvara och utvärderas på ett 

professionellt sätt, vilket bidrar till att företaget ses som en attraktivare arbetsgivare. 

Det grundläggande bakgrundsproblemet är alltså att det finns en potential av ”byrålådsidéer” i 

företag som inte tas till vara men som, om de tillvaratogs och kommersialiserades, skulle kunna bidra 

till ökad tillväxt. Därför kommer detta examensarbete undersöka företags nuvarande 

innovationsprocesser samt hur fler idéer från näringslivet genom stöttning från science parks och 

inkubatorer kan kommersialiseras. 

1.2 Syfte 
Problemställningarna i bakgrunden leder fram till följande syfte: 

Syftet med examensarbetet är att utifrån fallet Science Park Jönköping analysera hur science parks 

och inkubatorer kan stötta kommersialiseringen av idéer sprungna från näringslivet, som annars 

riskerar att bli liggande. 

1.3 Problemanalys 
Problembeskrivningen ovan kan sammanfattas med att det finns en potential i företag i form av idéer 

som riskerar att bli liggande och därmed aldrig kommersialiseras. För att kunna analysera hur 

inkubatorer och science parks kan stötta kommersialiseringen av idéer från näringsliv behöver ett par 

frågeställningar besvaras. För att kunna specificera dessa frågeställningar analyserades problemet 

utifrån tre delmoment, se Figur 2. Dessa delmoment angriper problemet ifrån tre olika håll.  

                                                           
2
 Tillväxtverket är en nationell myndighet vars uppgift bland annat är att främja entreprenörskap, ökad 

konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet. För mer information, se 
verkets hemsida http://www.tillvaxtverket.se/. 

http://www.tillvaxtverket.se/
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Figur 2. Illustration av problemanalysen 

Det första delmomentet syftde till att undersöka varför inte fler idéer kommersialiseras från 

näringslivet. Detta gjordes genom att behandla frågeställningar kring hur innovations- och 

affärsutvecklingsprocesser ser ut i befintligt näringsliv idag. Analysen täcker frågor om huruvida de 

följer några innovatonsprocesser idag över huvud taget och hur dessa i så fall ser ut. Det var också 

viktigt att undersöka vilken typ av idéer som i dagsläget kommersialiseras, vilka som inte blir 

verklighet och varför. För att slutligen kunna analysera hur science parks och inkubatorer ska kunna 

bidra till att fler idéer från näringslivet kommersialiseras var det också viktigt att analysera vilken typ 

av hjälp eller resurser som befintligt näringsliv saknar i dagsläget och på vilket sätt de skulle vara 

villiga att ta emot hjälp på detta område.  

Det andra delmomentet behandlar problemställningen med att science parks och inkubatorer kan 

antas ha potential att vara en resurs för företagen och i och med detta ha en möjlighet att stötta 

företag för att fler idéer ska kommersialiseras. Sicence parks och inkubatorers syfte är att bidra till 

ökad tillväxt, vilket kommersialisering av fler idéer skulle kunna bidra till. Delmoment två handlar om 

att kartlägga den kompetensbas och de erbjudanden som Science Park Jönköping besitter idag. För 

att kunna analysera på vilket sätt Science Park Jönköping kan öka sitt samarbete med näringslivet och 

kunna stötta kommersialisering av idéer sprungna därifrån var det viktigt att dels kartlägga vilka 

aktiviteter och tjänster som i dagsläget erbjuds av Science Park Jönköping och dels vad de skulle 

kunna erbjuda i framtiden. Grundläggande i detta var att analysera vilken kompetensbas Science 

Park Jönköping besitter. Det vill säga undersöka vilka aktiviteter Science Park Jönköping både i 

dagsläget genomför och i framtiden skulle kunna erbjuda befintligt näringsliv. Fokus för detta 

examensarbete var på företag utanför Science Park Jönköping.  De företag som idag har kontor i 

företagsparken på Science Park Jönköping antas redan samarbeta med Science Park Jönköping i 

någon form och analyseras därmed inte närmare i denna rapport. 

Förutom Science Park Jönköping finns det även andra aktörer som på olika sätt syftar till att fler idéer 

från näringslivet ska kommersialiseras. Delmoment tre syftar därför till att undersöka hur andra 

aktörer, till exempel andra stödorganisationer, som har genomfört projekt för att underlätta 

innovations- och affärsutvecklingsprocessen för befintligt näringsliv. Det som var intressant att 

undersöka var hur andra aktörer tidigare gjort för att underlätta och integrera med befintligt 

näringslivs innovations- och affärsutvecklingsprocess. På vilket sätt har andra initiativ eller projekt 

bidragit till att fler idéer sprungna från näringslivet har kommersialiserats, samt vad i dessa projekt 

har fungerat bra respektive dåligt?  

Litteraturstudie 

2. Science 
Park 

Jönköping  

3. Andra 
initiativ och 

projekt 

 1. 
Innovations-
processer i 

företag  
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För att underlätta undersökningen av problemställningarna gjordes en litteraturstudie parallellt för 

att knyta ihop de tre delmomenten. Litteraturstudien sträckte sig över alla tre delar men fokuserade 

på teorier kring hur innovationsprocesser ser ut i befintligt näringsliv, främst teknikföretag. 

Litteraturstudien berörde även teori kring hur samarbeten mellan organisationer som science parks, 

inkubatorer och näringsliv kan se ut. Litteraturstudien beskrivs närmare i den teoretiska 

referensramen. Då det var svårt att finna litteratur som beskriver företagens syn på sina 

innovationsprocesser var det extra viktigt att litteraturstudierna kompletteras med ovan nämnda 

empiristudier. 

1.4 Forskningsfrågor 
För att täcka de tidigare listade problemområdena har syftet brutits ned i följande forskningsfrågor:  

F1: Hur ser innovationsprocesser i näringslivet ut och vilka problem och brister kan 

identifieras? 

F2: Vilka tjänster erbjuder Science Park Jönköping och andra initiativ i dagsläget för att 

fler idéer ska kommersialiseras?  

F3: På vilket sätt kan Science Park Jönköping stötta näringslivet så att fler idéer kan 

kommersialiseras? 
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2 Metod/Genomförande 
Följande kapitel beskriver hur genomförandet av examensarbetet har gått till och vilka strategier och 

modeller det har utarbetats efter. Syftet med metodkapitlet är att förklara hur arbetet är utformat 

och vilka val som gjorts och varför. Metoddelen är en tydlig beskrivning av arbetets genomförande 

och säkerställer att replikering av arbetet är möjlig, metodbeskrivningen adderar således en 

transparens till arbetet. 

2.1 Metodbeskrivning 
Undersökningens ansats är kvalitativ, därmed har informationsinsamlingen till största delen handlat 

om samtal och intervjuer. Kvalitativa ansatser lägger vanligtvis vikten vid ord och inte siffror, och 

tyngden läggs på generering av teorier (Bryman, 2001). Eftersom det i teoriböcker var svårt att finna 

information om hur företag ser på sina innovationsprocesser, valde jag att samla in empirisk data 

genom företagsintervjuer. Detta för att få svar på bland annat vilka svårigheter de uppfattar i sitt 

innovationsarbete och på vilket sätt de skulle uppskatta att få hjälp. Datainsamlingen kompletterades 

med en litteraturstudie för att kunna jämföra vad teorin säger med hur verkligheten ser ut och till 

slut kunna föreslå stödåtgärder för effektivare innovationsprocesser och att fler idéer 

kommersialiseras. Arbetsprocessen kan delas upp i fyra steg, problemformulering, litteraturstudie, 

insamling av empiri och analys, se Figur 3. Arbetsprocessen var inte linjär utan innehöll iteration och 

överlappning, främst mellan insamling av empiri och litteraturstudie, då det under datainsamlingen 

framkom behov av ytterligare litteraturstudier och vice versa. 

 

Figur 3. Arbetsprocessen 

2.2 Problemformulering 
Jag började med att definiera problemet och formulera frågeställningarna utifrån de önskemål 

Science Park Jönköping hade på resultatet av examensarbetet. Detta skedde genom diskussioner 

med min kontaktperson på Science Park Jönköping, Gustav Österström, samt med råd från min 

handledare från Linköpings universitet, Charlotte Norrman. Parallellt med detta skedde en första 

litteraturstudie för att undersöka vilken litteratur som fanns att tillgå i ämnet. I detta skede av 

arbetet kom jag genom problemanalysen fram till att det fanns flera delar i detta arbete som 

behövde undersökas. För att kunna besvara problemanalysens frågeställningar bestämde jag mig för 

att samtal eller intervjuer skulle hållas med utvald personal på Science Park Jönköping för att kunna 

kartlägga de aktiviteter, tjänster och erfarenheter som finns inom organisationen. Delmoment två 

innefattade intervjuer eller samtal med personer som varit delaktiga i tidigare initiativ eller projekt 

som är jämförbara med detta. Dessa delmoment beskrivs närmare under kapitel 2.4 Insamling av 

empirisk data. 



10 
 

2.3 Litteraturstudie  
Litteraturstudien användes både för att svara på befintliga frågor och för att generera nya. Då jag 

startade litteraturstudien utgick jag från forskningsfrågorna för att på så vis ta reda på vilken 

information jag behövde för att besvara dem och uppfylla syftet. Forskningsfrågorna ledde mig fram 

till att jag behövde söka litteratur kring följande ämnen; innovationsprocesser, science parks, 

inkubatorer, affärsutveckling, spin-off och öppen innovation.  

Litteraturstudien genomfördes genom att söka på högskolebiblioteken i Jönköping samt Linköping på 

nyckelord som science park, innovationspark, företagspark, inkubator, affärsutveckling, corporate 

venturing, business spin-off, corporate spin-off, open innovation och innovationsprocess. Litteraturen 

kompletterades med böcker från de kurser jag tidigare läst i ämnet, dessa böcker berör främst 

innovationsverksamhet i företag.  Sedan gjordes även sökningar i databaser som Unisearch3 och 

Scopus4 på ovan nämna nyckelord för att hitta relevanta artiklar i ämnet. Slutligen sökte jag även 

bland artiklar i ämnet skrivna av professorer vid Linköpings universitet. Bland de artiklar och böcker 

som var av intresse sökte jag även ytterligare teori utifrån deras källförteckning. Jag inledde 

litteratursökandet på bibliotek eftersom jag anser att böcker generellt håller god kvalitet då de för 

att bli publicerade genomgår granskningar. Då jag sökte efter artiklar valde jag att databasen skulle 

presentera välciterade och refereegranskade artiklar främst, för att försäkra mig om att sökningen 

gav relevanta och artiklar av god kvalitet. Jag valde böcker och artiklar som tidigare använts som 

kurslitteratur på universitet eftersom jag ansåg dem relevanta för ämnet och kan anses ha hög 

kvalitet då de valts ut som kursreferens. För att försäkra mig om att de böcker jag använt höll en 

tillräcklig nivå, försökte jag använda mig av de fem egenskaper som Nyberg och Tidström (2012) listar 

för att en bok kan anses vetenskaplig:  

Författarna (Nyberg & Tidström, 2012): 

- Redovisar eller hänvisar till egen väl gjord forskning. 

- Strävar efter att ge en saklig, vetenskaplig framställning. 

- Använder källhänvisningar i text och noter. 

- Har tillfogat en ordentlig källförteckning med många källor, bland vilka vetenskapliga 

tidskrifter och facklitteratur överväger. 

- Är forskare vid ett universitet eller en motsvarande institution. 

Litteraturen lästes först översiktligt för att hitta de mest relevanta källorna, vilka sedan refererades 

till i teoridelen i rapporten för att skapa en teoribakgrund. Teoribakgrunden har varit viktig för 

bakgrundskunskapen i ämnet och för att kunna göra en kompetent analys av resultaten från 

datainsamlingen, utifrån frågeställningarna, senare i rapporten. 

I rapporten presenteras teorin från litteraturstudien i tre delar utifrån de tre forskningsfrågornas 

teman, se Figur 4. Dessa delar avslutas med en syntes. Del ett berör företags innovationsprocesser, 

del två behandlar science parks och inkubatorer och slutligen fokuserar del tre på affärsutveckling, 

spin-off och öppen innovation. Denna struktur används för att säkerställa att relevant teori berörs i 

teoriavsnittet. Syntesen används som en sammanfattning och för att lyfta fram de mest relevanta 

delarna till rapportens analysdel. 

                                                           
3
 https://www.bibl.liu.se/soka/unisearch?l=sv 

4
 http://www.scopus.com/home.url 

https://www.bibl.liu.se/soka/unisearch?l=sv
http://www.scopus.com/home.url
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Figur 4. Uppbyggnad av teoriavsnittet i rapporten 

2.4 Insamling av empirisk data 
Datainsamlingen innehöll insamling av tre typer av data. Den första datainsamlingen var att kartlägga 

och göra en nulägesbeskrivning av examensarbetets fallföretag Science Park Jönköping, sedan följde 

en undersökning och analys av andra initiativ följt av företagsintervjuer. 

2.4.1 Science Park Jönköping 

Första delen av datainsamlingen syftade till att kartlägga Science Park Jönköpings verksamhet, 

erbjudanden samt kompetensbas. För att täcka in flera områden av verksamheten talade jag med tre 

av de anställda på Science Park Jönköping som hade positionerna affärsutvecklare5, koordinator6 

samt innovationsrådgivare7, vilket skedde genom ostrukturerade intervjuer. Texten i stycket om 

Science Park Jönköpings verksamhet i kapitel 4.1 baseras på dessa samtal. Jag valde ostrukturerade 

intervjuer då det i denna form är lättare att ställa följdfrågor, vara mer flexibel och få ut mer fylliga 

svar och ha mer karaktären av ett samtal än en strukturerad intervju  (Bryman, 2001). Det passade 

bra då denna del av arbetet var av undersökande karaktär. Formen för intervjuerna liknade samtal 

där respondenten fick berätta om sin roll i verksamheten och vilka arbetsuppgifter som ingick. Fokus 

i samtalet var främst kring vilka samarbeten som Science Park Jönköping i dagsläget har med 

befintligt näringsliv. Intervjun berörde även andra aktiviteter som genomförs i verksamheten. Syftet 

med intervjuerna var att skapa en så bred bild som möjligt över vad Science Park Jönköping gör idag 

för att kartlägga vilken kompetens som finns i verksamheten. Syftet var också att kunna skapa en bild 

av vilka erbjudanden som skulle kunna erbjudas näringslivet nu och i framtiden. 

2.4.2 Andra initiativ 

Den andra delen syftade till att ge en översikt över tidigare genomförda projekt med liknande syfte; 

att öka samarbete med befintligt näringsliv, ta hand om fler idéer som kan bli avknoppningar eller 

andra företagsformer samt öka tillväxten. För att hitta tidigare projekt fick jag tips från min 

handledare samt kontaktperson rörande andra projekt eller personer inblandade i projekt som de 

känner till. Dessa projekt undersökte jag närmare genom översiktsökningar på internet för att välja 

ut de som verkar mest relevanta. De projekt som hade till syfte att öka tillväxt genom att ta tillvara 

på idéer från näringslivet eller handlade om att öka samarbetet med befintligt näringsliv undersöktes 

närmare. Jag kontaktade representanter för dessa projekt för att genomföra ostrukturerade 

intervjuer, till syfte att undersöka bland annat bakgrund, syfte, resultat och problem med de tidigare 

genomförda projekten. Det var svårt att få svar och möjlighet att boka intervju med några av de 

uttänkta projekten. Två semistrukturerade intervjuer genomfördes, dels med Investment Manager8 

på Saab Ventures, vilken ägde rum på Saab AB i Linköping samt en telefonintervju med 

                                                           
5
 Österström, Gustav. Affärsutvecklare, Science Park Jönköping, intervju, den 1 mars 2013. 

6
 Ydreborg, Isabelle. Koordinator, Science Park Jönköping, intervju, den 20 mars 2013. 

7
 Olsson, Kristoffer. Innovationsrådgivare, Science Park Jönköping, intervju, den 18 mars 2013. 

8
 Gustafsson, Jenny. Investment manager, Saab Ventures, intervju, den 24 april 2013. 
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verksamhetsansvarig9, Demola East Sweden. Texten i kapitel 4.2.1 samt kapitel 4.2.2 är baserad på 

respektive intervjuer. 

2.4.3 Företagsintervjuer 

Sista delen av datainsamlingen för arbetet skedde genom semistrukturerade intervjuer med 

representanter från befintligt näringsliv för att få en förståelse för deras innovationsprocesser.  

De intervjuade företagen valdes ut utifrån kriterierna att de skulle ligga i Jönköpingsområdet, vara av 

olika karaktär och främst mindre företag. De olika karaktärerna på bolagen jag valde att söka upp var 

i form av klassisk industri, yngre teknikbolag samt konsultföretag. De klassiska industriföretagen 

ansågs ha potential för framtida samarbeten med mindre bolag som finns i företagsparken. Det 

skulle även kunna finnas ett visst intresse för avknoppningar hos dessa företag vilket är intressant för 

studien. De yngre teknikbolagen ansågs flexiblare och i större grad öppna för att knoppa av starka 

idéer, de ansågs även ofta ingenjörstäta med behov av spetskompetens. Slutligen valdes också 

konsultbolag som kategori då de skulle kunna vara vägen in för science parks och inkubatorer till de 

ovan nämna kategorierna av företag. De känner till bolagen och kan vara insatta i vilka behov som 

finns. De har mer sällan egen utveckling, men det förekommer troligtvis. 

Anledningen till att företagen skulle vara från Jönköpingsområdet var att examensarbetet utgår ifrån 

fallet Science Park Jönköping och därmed var det intressant att ställa frågor om vad företagen har för 

uppfattning om Science Park Jönköping i dagsläget. Det var också mer relevant att använda dessa 

företag då de var någorlunda kända av Science Park Jönköping sedan innan. Det geografiska läget 

gjorde det även möjligt för mig att genomföra intervjuerna på plats. Ett undantag var dock företaget 

Combitech, där respondenten arbetade på Linköpingskontoret. Detta efter att jag blivit hänvisad dit 

av en anställd i Jönköping med anledning av att denne skulle kunna svara på fler frågor om 

innovationsprocessen i företaget. Då Jönköping och Linköping ligger nära geografiskt och jag blev 

rekommenderad respondenten i fråga ansåg jag att fördelarna övervägde nackdelarna med att 

intervjua en representant i Linköping i detta enskilda fall. Vid en telefonintervju, som annars skulle 

varit alternativet, kan intervjuaren inte se personen den intervjuar vilket kan leda till att viktig 

information i form av kroppsspråk missas, dock hade detta sparat tid och resurser (Bryman, 2001). 

Personligen tycker jag att det är lättare att föra ett samtal eller en längre intervju på plats än över 

telefon och det är lättare att uppehålla koncentration under en längre tid för båda parter vilket gör 

att kvaliteten höjs på intervjun. 

Då större företag oftare har möjlighet att lägga egna resurser på innovationsprocessen och hantera 

idéer som ligger utanför kärnverksamheten var det intressantare att undersöka hur det ser ut i små 

och mellanstora företag. De företag som intervjuats är i storleksordningen 40-800 anställda, 

undantaget Fagerhult med cirka 2200 anställda.  

Strukturerade intervjuer utgår ifrån ett förutbestämt frågeschema och målet är att alla intervjuer ska 

vara desamma och därmed jämförbara, en semistrukturerad intervju däremot bygger på ett 

frågeschema där frågorna kan ställas i olika ordning, brukar vara mer allmänt formulerade och ge 

utrymme för följdfrågor (Bryman, 2001). Då målet med intervjuerna var att gå djupare in i varje 

företags innovationsprocess och att dessa företags situationer alla såg olika ut var det mer naturligt 

att välja semistrukturerad intervjuform.  

                                                           
9
 Borgsjö, Fredrik. Verksamhetsansvarig, Demola East Sweden, intervju, den 11 juni 2013. 
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Jag intervjuade fem bolag på plats på företaget, se Tabell 1, dessa var teknikkonsultbolaget 

Combitech, Kapsch som arbetar med transportsystem, Sensys som utvecklar system för 

trafiksäkerhet och trafikinformatik, Fagerhult som tillverkar belysning och Fläkt Woods som tillverkar 

ventilationssystem. Det var positivt att företagen var av olika karaktär, eftersom det gav en möjlighet 

att kunna se möjliga skillnader mellan olika typer av företag. Om det hade varit möjligt att intervjua 

fler företag så hade det dock varit möjligt att kunna dra fler samband och slutsatser utifrån storlek 

och bransch. Men då tid var en begränsande faktor måste jag försöka komma fram till så generella 

slutsatser som möjligt utifrån den data som var möjlig att samla in. I kapitel 4.3 sammanfattas 

företagsintervjuerna där texterna bygger på intervjuerna med respondenterna från respektive 

företag vilka var: 

- Konstruktionschef10 på Fagerhult. 

- Utvecklingschef11, Linjechef12 för Tools, Linjechef13 för Video and Roadside samt Linjechef14 

för Onboard Equipment på Kapsch. 

- Utvecklingschef15 på Sensys 

- Affärsutvecklare16 på Combitech. 

- Utvecklingschef17 på Fläkt Woods. 

Respondenterna hade befattningarna konstruktionschefer, utvecklingschefer och linjechefer, med 

nära kännedom om hur innovationsarbetet och produktutvecklingen ser ut i företaget.  

Tabell 1. Företag utvalda för intervjuer 

Företag 
 

Geografisk 
placering 

Typ av bolag Antal 
anställda 
(2012)18 

Omsätt-
ning i tkr 
(2012)18 

Respondent 

Fagerhult Habo Tillverkar belysning. 2228 3 049 300 Konstruktionschefen 

Kapsch  Jönköping Utvecklar 
transportsystem. 

120 660 502 Utvecklingschefen 
samt tre stycken 
linjechefer  

Sensys  Jönköping Utvecklar system för 
trafiksäkerhet och 
trafikinformatik. 

36 43 371 Utvecklingschef 

Combitech Linköping Teknikkonsultbolag. 853 997 041 Affärsutvecklare 

Fläkt 
Woods 

Jönköping Tillverkar 
ventilationssystem. 

853 1 584 378 Utvecklingschef 

                                                           
10

 Elvingsson, Håkan, Konstruktionschef, Fagerhult, intervju, den 13 maj 2013. 
11

 Bernsteen, Peter, Utvecklingschef, Kapsch, intervju, den 14 maj 2013. 
12

 Rowell, Andreas, Linjechef, Kapsch, intervju, den 14 maj 2013. 
13

 Jonahsson, Peter, Linjechef, Kapsch, intervju, den 14 maj 2013. 
14

 Hoff, Anna, Linjechef, Kapsch, intervju, den 14 maj 2013. 
15

 Löfqvist, Göran, Utvecklingschef, Sensys, intervju, den 15 maj 2013. 
16

 Johansson, Gert, Affärsutvecklare, Combitech, intervju, den 16 maj 2013. 
17

 Johansson, Anders, Utvecklingschef, Fläkt Woods, intervju, den 17 maj 2013. 
18

 Informationen är hämtad från databasen Retriever Business http://web.retriever-
info.com.lt.ltag.bibl.liu.se/services/businessinfo.html  

http://web.retriever-info.com.lt.ltag.bibl.liu.se/services/businessinfo.html
http://web.retriever-info.com.lt.ltag.bibl.liu.se/services/businessinfo.html
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Intervjuerna inleddes med en förklaring av syftet med examensarbetet samt det generella upplägget 

på intervjun.  Detta följdes med att respondenten fick presentera sig och sin bakgrund på företaget. 

Till grund för intervjun fanns en intervjuguide med en uppsättning frågor. Bryman (2001) förespråkar 

detta om intervjuerna rymmer flera fall som ska jämföras. Dessa frågor ställdes generellt och under 

intervjuns gång kunde följdfrågor komma upp. Frågorna i intervjuguiden var förberedda innan men 

fungerade under intervjun mest som ett stöd för att jag skulle förvissa mig om att alla ämnen togs 

upp och att de viktigaste frågorna besvarades. Under intervjun tillät jag att respondenten fick 

fördjupa sig i ämnen som kändes extra relevanta i just det fallet vilket gjorde att alla intervjuer blev 

olika och mer individanpassade efter företagen. Detta underlättade att skapa en så tydlig bild av 

respektive företags innovationsprocess som möjligt. Innan de riktiga intervjuerna genomfördes 

provintervjuade jag en vän, vilket ledde till att några frågor togs bort eller omformulerades och jag 

som intervjuare blev säkrare i mitt sätt att ställa frågor.  

Frågeställningarna för examensarbetet bröts ned inför intervjuerna och resulterade i ett flertal 

mindre frågeställningar. Dessa ville jag ha besvarade efter avslutade intervjuer. Frågeställningarna 

var följande: 

- Hur ser företagets innovationsprocess ut, om de har någon? 

- Hur genererar företaget nya idéer? 

- Hur selekterar företaget idéer? 

- Väljer företaget aktivt bort idéer utanför kärnverksamheten? 

- Saknar företaget resurser för att ta hand om idéer utanför kärnverksamheten? 

- Vilka resurser saknar de? 

- Vilken hjälp skulle företagen behöva för att fler idéer ska kommersialiseras? 

- Skulle företaget kunna tänka sig att samarbeta med andra aktörer som start-ups, forskare, 

studenter och Science Park Jönköping? 

- Hur ser företaget på spin-off, licensiering av patent och andra applikationer på befintlig 

teknologi? 

- Vilken bild har företaget av Science Park Jönköping? 

Intervjuerna spelades in med en digital diktafon och under tiden antecknade jag också stödord. Att 

ha en bandspelare underlättade för mig som intervjuare att vara uppmärksam och kunna ställa 

relevanta följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av respondenten under intervjun. Efter 

avslutad intervju transkriberades intervjuerna och en sammanfattning skickades till respondenten för 

att godkänna att jag uppfattat svaren på rätt sätt, så kallad respondentvalidering (Bryman, 2001).   

Den information som samlats in genom intervjuerna har använts i analysen för att skapa en bild av 

hur innovationsarbetet ser ut i dagsläget i företag.  

2.5 Analys 
Till hjälp för att kunna uppfylla examensarbetets syfte använde jag forskningsfrågorna för att bryta 

ned syftet i mer hanterbara delar. Frågeställningarna fungerade sedan som en grund för analysen där 

en forskningsfråga besvarades i taget med hjälp av en analys av den teoretiska referensramen 

kopplat till de empiriska resultaten. De besvarade forskningsfrågorna låg sedan till grund för den 

stutsats vars mål vara att besvara examensarbetets syfte.  
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2.6 Metodkritik 
Enligt Nyberg och Tidström (2012) medför en kvalitativ ansats både fördelar och nackdelar. En 

nackdel med att genomföra intervjuer är att det tar mycket tid och att endast ett fåtal intervjuer kan 

genomföras på grund av arbetets tidsram, vilket kan medföra svårigheter att generalisera svaren 

(Nyberg & Tidström, 2012). En alternativ metod kunde ha varit att skicka skriftliga formulär till 

företagen. Då hade fler respondenter hunnits med, dock skulle en svårighet och svaghet med en 

sådan metod vara att det hade varit svårt att anpassa frågorna efter det specifika företaget. Frågor 

där det krävs att respondenten själv formulerar svaren tar längre tid och kan på grund av detta leda 

till större bortfall (Nyberg & Tidström, 2012). I detta fall var företagen av olika storlekar och olika 

karaktär och en anpassning under intervjuns gång kändes nödvändig efter vilka förutsättningar varje 

respondent framförde att företaget arbetade efter. Det var till exempel svårt att i förväg veta om 

företaget i fråga hade en utstakad innovationsprocess eller inte och det var därför viktigt att anpassa 

frågorna därefter under intervjun.   

Generaliserbarheten för studien kan vara ett problem eftersom endast fem företag har intervjuats. 

Det har dock visat sig att vissa tydliga mönster finns bland dessa fem företag som skulle kunna vara 

generaliserbara. 

2.6.1 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

En studies validitet handlar i en kvalitativ undersökning om huruvida forskaren observerar, 

identifierar eller mäter det denne säger sig göra. Intern validitet betyder att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. 

Extern validitet handlar om huruvida resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer. Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras. Det 

kan dock vara svårt att uppfylla detta i en kvalitativ undersökning, då sociala miljöer är föränderliga. 

Intern reliabilitet syftar till att forskare i ett forskarlag internt ska komma överens om hur de ska tolka 

det de ser och hör. (Bryman, 2001) 

Den externa validiteten är svår att uppnå för en studie som denna, då enbart ett fåtal företag har 

intervjuats för ett specifikt fall. För att öka validiteten för studien används flera olika källor och den 

granskas av både opponenter, handledare och examinator från Linköpings Universitet. Reliabiliteten 

kan säkerställas genom att studiens utförande tydligt redovisas i metodkapitlet. Dock är de 

intervjuade företagens miljö (till exempel personal och processer) föränderlig vilket vid en framtida 

studie kan ge andra resultat. Den interna reliabiliteten kan dock anses hög då jag ensam har utfört 

studien. 

Objektiviteten för arbetet kan anses vara god då jag inte har någon koppling till varken Science Park 

Jönköping eller de intervjuade företagen och gjorde bedömningar och analyser fri från tidigare 

åsikter. Science Park Jönköping var beställare av arbetet men har inte påverkat studiens utformning 

utan enbart frågeställningarna för arbetet och således inte objektiviteten. 
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3 Teoretisk referensram 
Teorierna har hjälp till att både generera och besvara frågor och är ett hjälpmedel för att kunna göra 

en analys av den insamlade empirin och till sist dra slutsatser. Den teoretiska referensramen är 

strukturerad efter de tre forskningsfrågorna och varje del avslutas med en syntes som leder vidare till 

analysen. Syntesen kan ses som en sammanfattning av teoriavsnittet och en belysning av de punkter 

som kommer att vara vikiga i analysdelen. Del ett behandlar teori kring innovationsprocesser i 

företag och del två tar upp teorier kring science parks och inkubatorer. Avslutningsvis, i del tre, 

beskrivs teorier kring bland annat affärsutveckling, spin-off och öppen innovation. 

3.1 Innovationsprocesser  
Gidlund och Frankelius (2003) betraktar innovation som ett resultat eller spår av innovativa 

processer, dock betonar de att det finns processer som kan vara innovativa utan att leda fram till 

innovation.  Enligt författarna kan innovativa processer definieras som kreativa framsteg som också 

realiseras i praktiken, det vill säga övervinner eller eliminerar hinder. De anser vidare att det är viktigt 

att inte blanda ihop innovativa processer och innovationsprocesser, där resultatet för det sistnämnda 

måste vara en innovation.  

Företag vill växa, men det finns inte hur många tillvägagångssätt som helst. Cooper (2011) anser att 

tillväxt genom marknadstillväxt, ökade marknadsandelar, nya marknader eller uppköp alla är bevisat 

svåra eller dyra. Han menar att lösningen för tillväxt ligger i vad han kallar för sann innovation. Med 

begreppet avser han banbrytande produkter, tjänster och lösningar som skapar tillväxtmotorer för 

framtiden.  Coopers (2011) tankar kring tillväxt är inte unika, redan 1957 beskrev Ansoff (1957) 

företags olika tillväxtstrategier utifrån produkt eller marknad. Marknadspenetration beskriver han 

som ett försök att öka företagets försäljning utan att avvika från dess ursprungliga produkt-

marknadsstrategi och det sker antingen genom ökad försäljningsvolym till nuvarande kunder eller 

genom att hitta nya kunder till befintliga produkter. Marknadsutveckling beskriver Ansoff (1957) som 

en strategi där företaget försöker anpassa nuvarande produkter till nya marknader. Vidare beskriver 

han Produktutveckling som en strategi som innebär utveckling av produkter med nya och annorlunda 

karaktärsdrag med förbättrad prestanda på marknaden. Slutligen beskriver Ansoff (1957) det sista 

alternativet, Diversifiering, som en avvikelse från både nuvarande produkter och nuvarande 

marknader. Detta alternativ menar han står ut från övriga tre och kräver organisatoriska förändringar 

i företagsstrukturen, medan de övriga genomförs med samma tekniska, finansiella och 

marknadsmässiga resurser. 

Enligt Schilling (2010) rusar många företag in i produktutveckling utan klara strategier eller 

välutvecklade processer för att välja ut och leda projekt i den rådande kapplöpningen mot 

innovation. Schilling (2010) menar att innovation populärt är avbildat som en obunden process utan 

regler eller planer, men att studie efter studie har visat att framfångsrika innovatörer har klart 

definierade innovationsstrategier och managementprocesser. 

För att lyckas med sann innovation anser Cooper (2011) att fyra grundpelare, som han kallar 

vektorer, måste finnas på plats. Vektor ett Innovations- och teknologistrategi för att fokusera på de 

rätta arenorna ligger i linje med Schillings (2010) mening och handlar om att skapa en 

innovationsstrategi för att kunna fokusera företagets FoU-resurser på de mest attraktiva 

marknaderna. Cooper (2011) kallar vektor två Positivt klimat, kultur, organisation och ledarskap 

vilken handlar om att skapa rätt kultur och klimat för innovation och ett ledarskap som främjar detta 
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i företaget. Han menar att företag som skapar ett positivt klimat för innovation, stödjer 

innovationstillfällen, belönar och berömmer innovatörer och duktiga utvecklingsteam och välkomnar 

idéer från alla anställda lyckas mycket bättre med innovation än andra. Samtidigt är rätt ledning en 

avgörande faktor.  

Vektor tre Skapa stora idéer, genomför med effektivt system från idé till lansering: Stage-Gate 

handlar om att å ena sidan generera stora idéer och å andra sidan att ta dessa från utvecklingsfasen 

ända till marknaden. Cooper (2011) anser att det för detta krävs en innovationsprocess som klarar 

detta både effektivt och snabbt och tycker att en process som han kallar Stage-Gate är nödvändig. Till 

sist beskriver Cooper (2011) vektor fyra med Resurser: ta rätt investeringsbeslut via effektivt portfolio 

management som har sin grund i att många företag inte satsar på större projekt med högre risk, trots 

att de vill vara framtidens tillväxtmaskiner. Cooper (2011) menar att dessa större innovativa projekt 

är mer riskfyllda och ofta svåra att samla in rätt data om för att göra faktabaserade affärsplaner för 

att övertyga ledningen om att investera i dessa projekt. Det gör det extra viktigt att vara noggrann 

och bygga en stark affärsplan redan i början för att säkra investeringen. Ledningen i sin tur förlitar sig 

allt för mycket på finansiella verktyg och metoder för att mäta avkastning på investering. Det 

fungerar bra på små och mindre innovativa projekt, för att ta Go/Kill beslut, men inte på dessa större. 

Vilket i sin tur leder till att företagen endast gör de vanliga produktförbättringarna och inkrementella 

innovationer, med mycket liten chans för tillväxt. (Cooper, 2011) 

Även Schilling (2010) anser att det för att uppnå framgång med innovation krävs ett antal 

grundstenar. Hon menar att företags innovationsprojekt bör ligga i linje med dess resurser och mål, 

utnyttja kärnkompetensen i företaget samt hjälpa till att nå företagets strategiska mål. 

Innovationsprocessen ska maximera sannolikheten att projekten blir både tekniskt och kommersiellt 

framgångsrika. För att uppnå detta anser Schilling (2010) att företaget behöver ha en djup förståelse 

för innovationsdynamik, en välgjord innovationsstrategi samt en väldesignad process för att kunna 

implementera innovationsstrategin.  

3.1.1 Innovationsblomman 

Gidlund och Frenkelius (2003) lanserar en modell för att hantera innovativa processer, en 

krukväxtmetafor, i denna rapport kallad innovationsblomman, se Figur 5. Första steget handlar om 

jordmånen där goda idéer kan gro, detta genom att underlätta aktiv idésökning, stimulera fram 

probleminsikter samt se till att motivationsfaktorer, kunskap och kreativitet finns. Denna mylla 

genererar således en idé (1). Nästa steg är att idégivaren formulerar och aktivt marknadsför idén i 

form av ett förslag (2), vartefter det är viktigt att ledaren ger positiv feedback på initiativet (3). 

Därefter är det viktigt att bjuda in till konstruktiv kritik (4). Efter mottagen kritik är det möjligt att 

göra en noggrannare analys av idén och dess förutsättningar, detta steg inkluderar 

informationssökning (5). Det kan i sin tur leda fram till ett mer genomarbetat förslag (6), vilket i sin 

tur ligger till grund för ett beslut (7). Om beslutet därefter blir ”fortsätt” bör ledaren avsätta resurser 

till fortsatt utvecklingsarbete (8). Därefter bör ledaren och personalen backa upp dem som driver 

processen (9). Den innovativa processen blommar slutligen ut i ett konkret värde och då handlar det 

om att samla erfarenheter från den drivna processen samt fundera kring belöningar (10). Dock är en 

innovativ process sällan så linjär i verkligheten som den beskrivs i teorin. (Gidlund & Frankelius, 2003) 
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Figur 5. Innovationsblomman - modell för hantering av innovativa processer. (Gidlund & Frankelius, 2003, s. 324) 

3.1.2 Coopers Stage-Gate-modell 

Stage-Gate är en modell för att hantera innovationsprocessen och hjälper till att på ett effektivt sätt 

ta en idé till marknad, se Figur 6. Stage-Gate visar på vad som ska göras, punkt för punkt, och hur det 

bör göras, för att lyckas med innovation. Cooper (2011) menar att majoriteten av de som lyckas bäst 

med innovation alla har en systematisk innovationsprocess. Med Stage-Gate bryts 

innovationsprocessen ned i hanterbara steg som kallas stages. Varje stage består av att 

tvärfunktionella team genomför aktiviteter och insamling av data, följt av analys och tolkning av data 

för att generera information som slutligen ligger till grund för beslut om projektets fortsättning. 

Beslutsfattarna kallas gatekeepers och definieras som ett ledningsteam av beslutsfattare och 

resursägare, vilka är ansvariga för att välja ut de bästa projekten och se till att dessa får rätt resurser. 

Processen upprepas för varje steg och innan processen går vidare till nästa stage måste en grind 

kallad gate passeras. Varje gate fungerar som en kvalitetskontroll och där får projektet ett omdöme, 

antingen Go, Kill, Hold eller Recycle som kan översättas med Fortsätt, Avbryt, Pausa eller Återvinn. 

(Cooper, 2011) 

Nedan beskrivs Coopers (2011) Stage-Gate-process närmare och fortsättningsvis kommer de 

engelska begreppen användas. Där inget annat anges i kapitel 3.1.2.1 – 3.1.2.3 gäller Cooper (2011) 

som källa. 
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Figur 6. Stage-Gate enligt Cooper (2011, s. 104, egen översättning) 

3.1.2.1 Upptäckt  

Stage-Gate-processen startar med en upptäckt, eller idégenerering innan första gaten. Många 

företag anser denna del så viktig att de hanterar den som en formell del av processen och använder 

en proaktiv idégenerering och ett system för att fånga upp idéerna. Enligt Cooper finns det många 

metoder för att stimulera nya idéer, några av dem han föreslår är att: 

- Söka nya tekniska möjligheter genom grundläggande men riktad teknisk forskning. 

- Arbeta med ”lead users” eller innovativa användare. 

- Använda kundanalys för att hitta implicita behov och kundproblem.  

- Konkurrentanalys och brainstorming kring konkurrenters produkter. 

- Implementera en förslagsverksamhet för att stimulera idéer från anställda. 

- Scanna av omvärlden och använda ”open innovation” för att hitta externa idéer.  

- Använda strategisk planering för att hitta brister eller luckor på existerande marknader. 

3.1.2.2 Gates 

Första gaten är en genomgång av idéerna där de måste uppfylla ett antal kriterier för att få ett Go 

och således gå vidare till stage ett. Dessa kriterier innefattar projektets strategiska inriktning, 

genomförbarhet, möjligheter och attraktivitet på marknaden, produktfördelar, möjlighet att utnyttja 

företagets resurser, och anpassning till företagets policy. Finansiella kriterier används först i senare 

stages av processen. Till sin hjälp kan företaget använda en checklista för de kriterier som måste vara 

uppfyllda och ett poängsystem för att ranka de kriterier som bör uppfyllas för projektet.  

I den andra gaten genomgår projektet en liknande men en något mer grundlig genomgång än i den 

första. De projekt som får gå vidare härifrån kommer få mer resurser än tidigare. Checklistorna och 

kriterierna är ungefär de samma som i gate ett, med några tillägg. 

Tredje gaten är sista chansen för ett projekt att avbytas innan det går in i en fas med mycket utgifter. 

De flesta projekt avbryts innan och fram till gate tre, sällan efter. I denna gate kvalitetsundersöks alla 

aktiviteter som genomförts i stage två. Sedan följer ungefär samma kriterier som antingen måste 

eller bör uppfyllas. Om projektet får ett Go antas den projektplan som gjorts i stage två. Nu tillsätts 
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också den tvärfunktionella projektgruppen som ska leda projektet och resurser som persondagar och 

finansiering tillsätts. 

Fjärde gaten är en kontroll av framstegen och den fortsatta attraktiviteten av produkten och 

projektet. Här godkänns planen för kommande test och validering.  

Gate fem är sista chansen att avbryta ett projekt innan det når full kommersialisering. I denna gate 

godkänns marknadsförings- och verksamhetsplanerna samt planen för produktlivscykeln. 

3.1.2.3 Stages 

Stage ett innebär en första avgränsning av projektet och går relativt snabbt. En preliminär 

marknadsanalys görs med relativt små medel. Marknadsanalysen görs för att bland annat kunna 

bedöma marknadens storlek och potential och börja forma produktkonceptet. I stage ett görs också 

en preliminär teknisk utvärdering vilken innefattar en intern bedömning av produkten. Stage ett ska 

ge både marknadsmässig och teknisk information snabbt och till en låg kostnad för att kunna 

generera en första preliminär affärsplan som ska bedömas i kommande gate.  

Stage två handlar om att bygga affärsplanen och innefattar detaljerad undersökning för att verifiera 

projektets potential innan man tillsätter stora resurser. Element som ingår är bland annat definition 

av målmarknad, specifikation av produktens positioneringsstrategi och definiering av önskade 

produktegenskaper, även marknadsanalyser genomförs för att undersöka kunders behov, önskningar 

och preferenser. I stage två genomförs också en teknisk uppskattning som utifrån kundernas behov 

och önskemål tar fram en tekniskt och ekonomiskt genomförbar lösning. Det görs slutligen också en 

affärs- och finansiell analys som ofta innehåller diskonterade kassaflödesanalyser och 

känslighetsanalys. Stage två genomförs av ett tvärfunktionellt team som bildar kärngruppen för det 

eventuella framtida projektet. 

I stage tre implementeras utvecklingsplanen och den fysiska utvecklingen av produkten inleds. Vid 

längre projekt byggs milstolpar in för att bedöma projektets gång. Dessa är inte det samma som 

gates, då inga Go- eller Kill-beslut tas, utan ses mer som en hjälp för ledningen att styra projektet. 

Tyngdpunkten ligger nu på det tekniska arbetet men marknadsföringsarbetet pågår parallellt med 

exempelvis marknadsanalys och kommentarer från kunder, vilket ger bra återkoppling till det 

tekniska arbetet och sker genom inbyggda loopar som handlar om spiraler av bygg-test-återkoppling. 

Slutprodukten i stage tre är en delvis testad prototyp av produkten. 

Stage fyra testar och validerar hela projektets lönsamhet; produkten, produktionen, 

verksamhetsprocessen, kundens mottagande och projektets ekonomi. Bland annat går produkten 

genom en rad tester för att undersöka produktens kvalitet och prestanda. För att undersöka den 

fortsatta lönsamheten för projektet görs en ny finansiell analys baserad på ny och mer precis 

ekonomisk data. Ibland leder detta stage till negativa resultat, vilket för processen tillbaka till stage 

tre. 

Stage fem innefattar slutligen implementering av både planen för marknadslanseringen och 

verksamhetsplanen. Produktionen är på plats och redo, lager fylls och försäljningen börjar. Projektet 

avslutas vanligtvis sex till arton månader senare och då granskas projektet för att ta reda på vad som 

gått bra respektive dåligt. Utvärderingen innefattar styrkor och svagheter, vad som går att lära av 

projektet samt hur nästa projekt kan göras bättre. 
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3.1.3 Nyttodriven innovationsprocess 

Karlöf (2008) menar att innovationsprocesser ofta är ett samspel mellan teknisk uppfinning mellan 

behoven som ligger bakom efterfrågan. Han menar att en innovationsprocess resulterar i att kunna 

förändra erbjudandet så att det bättre tjänar kundens nyttor. Med nytta menas de nyttofunktioner, 

både emotionella och rationella, som kunden behöver för att kunna utföra det arbete, i form av 

produkter eller tjänster, som utgör kundens verksamhet. Enligt Karlöf (2008) utgör följande moment 

naturliga steg i en nyttodriven innovationsprocess: 

Steg 1 – Insamling av befintlig information exempelvis både explicit och implicit kundinformation, 

utveckling av marknadsandelar, ambitionsnivå/tillväxtstrategi och kartläggning av nuvarande 

innovationsprocess. 

Steg 2 – Insamling av främst implicit kundinformation, sådant som kunderna kan uttrycka. Detta kan 

ske genom exempelvis problemstudier, nyttostudier med kartläggning av kunders nyttofunktioner 

och kundvärdesprofiler där det egna värdet av produkttjänster sätts i relation till konkurrenterna. 

Steg 3 – Det är viktigt med entreprenörskap, rätt miljö och kultur för att initiera 

kommersialiseringsfasen, dvs. affärsutvecklingen, vilket kräver både rätt människor, organisation 

och styrmedel. 

Steg 4 – Identifikation av affärstillfällen, det vill säga om den nya produkttjänsten ska säljas till 

nuvarande betjänade marknad, nya geografiska marknader eller expansion till nya marknader. 

Steg 5 – Segmentering av marknaden, vilket innebär en uppdelning av totalpopulationen i olika 

undergrupper utifrån olika preferenser eller problem. 

Steg 6 – Förbättrad kommunikation av nuvarande utbud. 

Steg 7 – Omprioritering av existerande utvecklingsprojekt utifrån kundvärde, problem och nyttor. 

Steg 8 – Framtagning av nya produkttjänster och affärskoncept mot bakgrund av implicit kundnytta, 

problem samt explicit kundvärde. 

Denna sekvens i åtta steg berör inte bara innovationsförloppet utan inkluderar även 

affärsutvecklingsmomentet, det vill säga kommersialiseringsfasen. Utgångspunkten är att via 

probleminventering, kartläggning av nyttor samt kundvärdesprofil få fram ett precist underlag för 

affärsutvecklingsprocess baserat på tydlig kommunikation, prioritering av projekt samt innovation av 

nya produkttjänster. (Karlöf, 2008) 

3.1.4 Schillings tekniska innovationsstrategi 

Schilling (2010) beskriver innovationsprocessen ur en teknologisk synvinkel, där hänsyn bör tas till att 

utvecklingen av teknologier sker utefter en s-kurva. S-formen indikerar att prestandaförbättringar av 

en ny teknologi initialt är kostsamma och svåra, sedan accelererar när teknologin blir bättre förstådd, 

för att slutligen avstanna när teknologin når sin gräns. Enligt Schilling (2010) bör ett företag för att 

lyckas med innovation börja med att utvärdera företagets position och definiera sin strategiska 

riktning. Därefter menar hon att företaget bör besluta hur de ska välja rätt innovationsprojekt att 

investera i, besluta om och hur de bör samarbeta med andra i utvecklingen, samt att välja en strategi 

för att skydda de tekniska innovationerna, se Figur 7.  
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Figur 7. Visualisering av teknisk innovationsstrategi (Schilling, 2010, s. 108) 

3.1.4.1 Definiera organisationens strategiska riktning 

Det första steget för att formulera ett företags strategi är att utvärdera företagets nuvarande 

position för att sedan definiera dess strategi för framtiden. De strategiska analyserna resulterar i 

information som är viktig för bland annat idéselektionen senare i innovationsprocessen. För att 

utvärdera företagets nuvarande position görs både en extern och en intern analys av företaget. Den 

externa analysen genomförs vanligtvis genom Porters femkraftsmodell eller en intressentanalys. 

(Schilling, 2010) 

Porters femkraftsmodell analyserar hur lönsamheten i branschen ser ut och därmed hur attraktiv en 

viss bransch är att verka i och företagets möjligheter och hot kan identifieras genom de fem 

krafterna. Dessa innefattar utvärdering av graden av existerande konkurrens, hot från potentiella nya 

aktörer, förhandlingsmöjligheter med leverantörer, förhandlingsmöjligheter med kunder samt hot 

från substitut för produkten eller tjänsten. Intressentanalysen innefattar att företaget identifierar 

varje del med något intresse i bolaget, vad intressenten vill ha ut av företaget samt vilka krav 

intressenten kan ha på företaget. (Porter, 1985)  

Schilling (2010) anser att den interna analysen bör inledas med att identifiera styrkor och svagheter i 

varje aktivitet i värdekedjan. De primära aktiviteterna i värdekedjan (se Figur 8) enligt Porter (1995) 

innefattar ingående logistik, produktion, utgående logistik, marknadsföring och försäljning samt 

tjänster. Efter analysen menar Schilling (2010) att företaget kan identifiera vilka styrkor som har 

potential att vara en källa till konkurrensfördelar. Enligt Schilling (2010) innebär nästa del att 

identifiera företagets kärnkompetenser. Kärnkompetensen definierar hon som kombinationer av 

förmågor som särskiljer företaget på marknaden, där varje affärsenhet kan bestå av flera 

kärnkompetenser och flera affärsenheter kan utnyttja samma kärnkompetens i ett företag. 

Kärnkompetensen kan dock ibland vara tröghetsmoment som hindrar företaget att svara på 

förändringar i omgivningen menar Schilling (2010). 
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Figur 8. Porters Värdekedja (Porter, 1998, s.37) 

Slutligen bör företaget definiera sin strategiska intention, genom att formulera ett eller flera 

ambitiösa långsiktiga mål, vilka bör bygga på och utvidga företagets kärnkompetenser. Efter att den 

strategiska intentionen är formulerad bör ledningen identifiera vilka resurser och förmågor som 

måste utvecklas för att nå målen. (Schilling, 2010) 

3.1.4.2 Att välja innovationsprojekt 

Schilling (2010) menar att företag måste ta svåra beslut såsom vilka projekt som är värda investering 

och sedan se till att dessa projekt genomförs med en genomtänkt utvecklingsprocess.  Metoderna för 

att utvärdera och välja innovationsprojekt varierar från informella till strukturerade och från helt 

kvantitativa till helt kvalitativa. (Schilling, 2010) 

Kvantitativa metoder för att välja innovationsprojekt 

Kvantitativa analysmetoder innebär oftast att man konverterar projekten till en uppskattad framtida 

kapitalavkastning från projekten. De kvantitativa modeller som enligt Schilling (2010) är de vanligast 

använda är diskonterade kassaflödesmetoder och realoptioner. Diskonterade kassaflödesanalyser 

utvärderar om de förväntade fördelarna med projektet är stora nog att motivera utgifterna, givet 

risken projektet medför.  Vanliga diskonterade kassaflödesanalyser är nuvärdesanalys, NPV, och 

internräntemetoden, IRR, där NPV undersöker vad projektet är värt idag givet en viss nivå av utgifter, 

vissa nivåer av kassainflöden och en given diskonteringsränta. IRR undersöker istället vilken 

avkastning projektet ger givet en viss nivå av utgifter samt vissa nivåer av kassainflöden. Realoptioner 

är ett kvantitativt mått där man applicerar värdering av aktieoptioner på investeringar i 

ickefinansiella tillgångar. Schilling (2010) beskriver realoptioner med att en investerare som gör en 

initial investering i grundläggande FoU eller i banbrytande teknik, i själva verket, då köper en 

realoption för att sedan genomföra denna teknik senare om det visa sig vara värdefullt. (Schilling, 

2010) 

Schilling (2010) menar att de kvantitativa metoderna möjliggör matematisk och statistisk jämförelse 

av olika projekt, men att noggrannheten av sådana jämförelser kan ifrågasättas, speciellt i osäkra och 

föränderlig miljöer. Hon anser också att många faktorer i valet av projekt är mycket svåra att 

kvantifiera, vilket gör att nästan alla företag använder någon form av kvalitativ utvärdering av 

potentiella projekt.  

Kvalitativa metoder för att välja innovationsprojekt 

Som utgångspunkt för en värderig av ett nytt innovationsprojekt är det troligt att ledningen 

diskuterar potentiella kostnader och fördelar av ett projekt. En sådan diskussion kan utgå från en 
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lista med screeningfrågor som strukturerar upp diskussionen. Frågorna kan användas dels till att 

strukturera upp en diskussion och dels till att skapa en bedömningsmall, där varje fråga har en 

svarsskala. Frågorna ger i sin tur inte några definitiva svar om man bör investera eller ej, men de 

möjliggör för ledningen att ta hänsyn till fler aspekter som kan vara viktiga. Schilling (2010) listar 

exempel på kategorier med frågor, dessa är: 

 Kunden – marknad, användning, kompatibilitet, distribution och prissättning.   

 Företagets kapacitet och kompetens – befintlig kapacitet, konkurrenters kapacitet, framtida 

kapacitet. 

 Projektets tidsplan och kostnader. 

Företags projektportfolio inkluderar ofta olika typer av projekt, allt ifrån avancerade 

forskningsprojekt till mindre inkrementella förändringar, som kräver olika resurser och har olika 

avkastning. Företag kan använda en projektkarta för att utvärdera hur deras balans mellan olika 

typer av projekt ser ut, eller borde se ut. Projektkartan kan sedan underlätta beslut om vart företaget 

bör lägga resurser. (Schilling, 2010) 

Det är ofta vanligt att företag använder kombinationer av både kvalitativa och kvantitativa metoder 

för att selektera idéer, eller metoder som kombinerar dessa. Conjoint analys är en metod som 

konverterar den kvalitativa bedömningen till kvantitativa viktningar av olika kriterier som ligger till 

grund för valet. Denna metod används främst för att utvärdera hur kunder värderar olika 

produktegenskaper. (Schilling, 2010) 

3.1.4.3 Samarbetsstrategier 

Enligt Schilling (2010) kan ofta samarbeten möjliggöra att företag presterar mer, i en snabbare takt 

och till lägre kostnad och risk än om de skulle varit ensamma, det innebär dock att företaget måste 

släppa lite på kontrollen. Faktorer som påverkar om företaget väljer att samarbeta i 

innovationsprocessen är: 

- Har företaget eller den potentiella partnern de kompetenser och resurser som behövs? 

- Till vilken grad skulle ett samarbete göra patentskyddad teknik sårbar? 

- Hur stor vikt lägger företaget vid kontroll av utvecklingsprocessen och innovationen? 

- Vilken roll har utvecklingsprojektet i att utveckla företagets egna kompetenser och vilken 

tillgång finns till samarbetspartnerns kunskaper? 

Företag väljer ofta att inte samarbeta om de redan besitter nödvändig kompetens och andra resurser 

som krävs eller om de är oroliga för att skydda sin teknik och kontrollera utvecklingsprocessen. Några 

fördelar med samarbete är att det innebär delade kostnader och risker, kombinerar skicklighet och 

resurser samt möjliggör kunskapsöverföring och gemensam kunskapsutveckling. (Schilling, 2010) 

3.1.4.4 Skydda innovation 

Till vilken grad ett företag kan fånga avkastningen från sina innovationer beror på hur snabbt och lätt 

konkurrenter kan imitera innovationen. Vissa innovationer är svåra att kopiera av sin natur, och 

andra därför att företaget har vidtagit skyddande åtgärder. De tre vanligaste legala skydden som 

används är patent, varumärkesskydd och upphovsrätt, som var och en skyddar olika typer av verk. 

(Schilling, 2010) 
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Att skaffa skydd som patent är ofta både kostsamt och tidskrävande, dock har innovationer med 

dessa tre skydd lagen på sin sida om intrång skulle göras. Om företaget väljer att inte avslöja alla 

detaljer i sin teknik, som görs vid patentering, så kan det vara ett alternativ att hålla tekniken hemlig. 

Affärshemligheter innebär också ett visst legalt skydd om hemligheten inte är allmänt känd, om 

informationen har ekonomisk betydelse för bäraren samt om bäraren av hemligheten upprätthåller 

ett visst mått av åtgärder för att hålla informationen hemlig. (Schilling, 2010) 

Att inte skydda sin innovation alls utan låta den spridas kan vara det mest effektiva i vissa industrier, 

exempelvis då öppenhet tillåter andra att utveckla en teknik och accelerera dess utveckling. I andra 

industrier är det däremot mycket viktigt att skydda tekniken, då det är enda sättet för företaget att 

behålla den arkitektuella kontrollen, styra den tekniska utvecklingen och bestämma över 

kompabiliteten med andra produkter. (Schilling, 2010)  

3.1.5 Problem vid innovation 

Stödprogram för företag borde fokusera på att definiera företagets verkliga behov för att kunna 

leverera en skräddarsydd lösning, och att det sedan skulle vara nödvändigt att segmentera och 

kategorisera stödmarknaden för de små företagen, antingen per företagskategori eller per 

utvecklingsfas. Det är också viktigt att veta att företag inom varje kategori inte är homogena. 

Programmet måste därför vara anpassat till företagets steg i processen samt så långt som möjligt 

anpassat till varje individuell firmas problem. (Klofsten & Mikaelsson, 1996)  

Karlöf (2008) beskriver ytterligare utmaningar baserade på den dåliga anpassningen mellan befintliga 

styrsystem och ny affärsverksamhet. De styrsystem som finns idag gynnar enligt Karlöf (2008) främst 

befintlig verksamhet eftersom investeringar av ytterligare kapital ger högre avkastning än investering 

i okända verksamheter. Dessutom anser han att ny affärsverksamhet är svår att finansiera under 

långa perioder, särskilt i lågkonjunktur då finansiering ofta reduceras.  

Karlöf (2008) beskriver några klassiska fällor vid innovation i företag i samband med affärsutveckling 

utifrån vad Rosabeth Moss Kanter redogör för i en artikel i Harvard Business Review i november 

2006. Dessa fällor handlar bland annat om att:  

- Innovation inte behöver vara kioskvältare utan även kan bidra till förändring i små 

steg.  

- Inte enbart fokusera på produktutveckling utan även vara uppmärksam på idéer 

från andra funktioner såsom produktion, marknadsföring och administration. 

- En tung administrativ börda är hämmande för innovationsklimatet och därför bör 

andra metoder än de som gäller för moderverksamheten användas för styrning. 

- Det är viktigt att mellanmänskliga kontakter uppmuntras, speciellt mellan 

moderverksamheten och innovationsgrupper. I annat fall kan två klasser uppstå – 

de som har roligt och de som tjänar pengar. 

Det finns en risk att befintliga företag är så upptagna av sin existerande kundbas att de lätt missar 

nya teknologier eller andra förändringar som är viktiga för företagets fortlevnad. (Karlöf, 2008) 

Karlöf (2008) påpekar att det svåra inte är att lyssna på och tillvarata varje idé, utan att hantera 

idéflödet, välja de mest lovande, skapa utvärderingskriterier och lära sig avveckla och vidareutveckla 

idéer. Ofta är kreativitet enligt Karlöf (2008) en avgörande faktor, i marknadsföring och framförallt i 
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säljarbete mot kund, att hitta kombinationsmöjligheter som ger konkurrensfördelar relativt 

konkurrenter. 

3.2 Syntes – F1 
De fyra innovationsprocesserna beskrivna ovan har alla likheter och olikheter. En syntes av dessa fyra 

sammanfattar i texten nedan likheter och skillnader mellan processerna. 

Det första steget i innovationsprocessen är någon form av idé. Cooper (2011) menar att idéer 

antingen grundar sig i en upptäckt eller någon form av idégenerering och listar flera metoder för 

detta. Schilling (2010) menar å andra sidan att företaget bör börja med att definiera sin strategiska 

rikting och utifrån en formulering kring de strategiska målen kan idéer gro. Hon menar att strategin 

bör grunda sig i de kärnkompetenser företaget besitter.  Schilling (2010) menar vidare att de 

samarbetsstrategier företaget väljer påverkar vilken typ av idéer som kommer upp och på vilket sätt. 

Samarbetesstrategierna kan liknas vid den punkt Cooper (2011) listar som metod för idégenerering, 

”open innovation”. Se kapitel 3.8 för vidare diskussion kring open innovation, eller öppen innovation 

som det kallas på svenska. Karlöf (2008) hävdar att idéer bör genereras utifrån kunders 

nyttofunktioner, alltså utgå från kundernas behov. Slutligen anser Gidlund och Frankelius (2003) att 

företaget bör se till att jordmånen är god, vilket innebär att företaget bör vidta åtgärder för att 

idégenerering ska underlättas. 

För selektion av vilka idéer som bör tas vidare i processen använder Cooper (2011) sig av gates med i 

förväg uppsatta kriterier som en idé måste uppfylla, dessa gates hanteras av gatekeepers som består 

av beslutsfattare och resursägare. I Karlöfs (2008) process grundar sig alla idéer i en analys av 

kundnyttan, vilken i sig kan tolkas som en första idéselektion då en idé inte väljs om den inte 

uppfyller någon nytta. Schilling (2010) anser att företag måste ta svåra beslut om vilka projekt som är 

värda investering och beskriver idéselektionen både med kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Gidlund och Frankelius (2003) talar inte om någon idéselektion i detta skede. När ett idéförslag har 

lämnats in menar de att ledaren bör ge positiv feedback på initiativet och samla konstruktiv kritik 

kring idén för att på så vis se till att den förbättras innan den tas vidare för ytterligare analys. 

Nästa steg innan utvecklingen börjar är analys. Analysen som Gidlund och Frankelius (2003) 

förespråkar bör leda fram till ett genomarbetat förslag som om det får ”fortsätt” tilldelas resurser för 

vidare utvecklingsarbete. Det Cooper (2011) avser med analys, stage ett och två i Stage-Gate-

processen, bör innefatta marknadsanalys med bland annat teknisk utvärdering som leder fram till en 

affärsplan. Coopers (2011) affärsplan innefattar definition av målmarknad och kundbehov, den 

innefattar också en genomförbar lösning som sedan kan tas vidare till utvecklingsfasen. Analysfasen 

innebär fortfarande steg 1 och steg 2 i Karlöfs (2008) nyttodrivna process men även steg 4-5. I hans 

process sker dessa dock efter kommersialiseringsfasen inletts. Målmarknaden som Cooper (2011) 

definierar här kan liknas med den strategi Schilling (2010) utformar redan som första punkt och 

kundbehoven utreder Cooper i detta skede i stället för från start som i Karlöfs (2008) process.  

I steg 3 i Karlöfs (2008) process inleds kommersialiseringsfasen och utvecklingen börjar. Cooper 

(2011) anser att det är nu beslut tas att gå vidare till utveckling och större resurser tillsätts, i 

samband med utveckling sker också test och validering. I likhet med Cooper (2011) anser Gidlund och 

Frankelius (2003) att beslut om utveckling nu tas och resurser tillsätts. 
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Resultatet från de olika processerna kan beskrivas olika. Efter lansering har Coopers (2011) process 

lett fram till en produkt, tjänst eller lösning. Gidlund och Frankelius (2003) menar att resultatet är ett 

konkret värde och Karlöf (2008) talar om resultatet från processen som kundnytta. 

Schillings (2010) process beskriver inte lika definierade steg utan kan snarare användas som ett 

verktyg för att definiera strategier samt vilka val företaget bör göra i form av idéselektion, huruvida 

företaget bör samarbeta och slutligen på vilket sätt företaget bör skydda idén. Att skydda idén är 

enligt Schilling (2010) ett verktyg för företaget att få ut värde av innovationerna, och således det som 

övriga processer också syftar till.  

Det som Gidlund och Frankelius (2003) säger, att en innovationsprocess inte är linjär trots att en 

första anblick kan tyda på detta, kan vara viktigt att påpeka. Detta återkommer även i Coopers (2011) 

Stage-Gate-process, där bland annat test och verifiering sker i loopar och verifiering med kund sker 

kontinuerligt och om det i ett stage visar sig att produkten inte uppfyller kraven, backar processen till 

föregående steg. 

Den nyttodrivna innovationsprocessen och Coopers Stage-Gate-process, är relativt lika varandra i 

utformningen. Dock är Stage-Gate-processen gjord för att främja radikala idéer, vilka oftare handlar 

om att ny teknik söker marknad medan den nyttodrivna processen är byggd på ett behov som söker 

lösning. 

3.3 Science parks  

3.3.1 Definition 

Definitionerna av science parks varierar stort världen över och ibland även inom länder. Den 

vanligaste definitionen handlar om den fysiska planeringen av parken där mötet mellan forskning och 

handel och industri uppmuntras för bättre utnyttjande av teknologin (Broadhurst, 1993). 

Enligt Parry och Russell (2000) har termen Science Park definierats av UK Science Park Association 

som ett initiativ för företagsstöd och tekniköverföring som: 

- Uppmuntrar och stödjer bildandet och inkubationen av innovationsledda, snabbväxande och 

kunskapsbaserade företag. 

- Erbjuder en miljö där stora och internationella företag kan utveckla specifika och nära 

samarbeten med vissa centrum för kunskapsskapande för ömsesidig nytta. 

- Har formella och operativa kontakter med ett universitet eller annan högre 

utbildningsanstalt eller andra större centrum för forskning. 

I den tidigare definitionen från 1993 stod det även att science parks har en ledningsfunktion som 

aktivt är engagerade i överföring av teknik och affärsmannaskap till organisationerna på plats 

(Broadhurst, 1993).  

Kortfattat är syftet med science parks att erbjuda en plats som, med sin närhet till ett centrum för 

utbildning och forskning, är speciellt fördelaktig för nyföretagande och tillväxt i kunskapsbaserade 

företag (Broadhurst, 1993). 
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Alla science parks är olika, beroende på visionen som gjorde att de grundades samt visionen hos den 

personal som kommer att utveckla dem, uppmuntra andra att starta nya bolag samt utveckla 

existerande bolag. (Parry & Russell, 2000) 

3.3.2 Behovet av samarbete 

Globalisering av världsekonomin har lett till att kapital är mer mobilt, teknologi sprids snabbt och 

produkter kan tillverkas i lågkostnadsländer och enkelt fraktas till sina marknader, pengar och 

information kan föras över med en knapptryckning och den allt kortare produktlivscykeln gör det 

lättare för nya aktörer att etablera sig på marknaden och konkurrera med befintliga aktörer. För att 

kunna konkurrera på marknader som dessa har nytänkande företag förstått att drivkrafterna för 

denna globala ekonomi är innovation och kommersialisering av idéer, kreativitet, kompetens och 

kunnande. (Parry & Russell, 2000)  

Högre utbildning och centrum för forskning är hjärtat av dessa förändringar. De bidrar med forskning 

och innovation, stipendier och undervisning som utrustar individer och företag att klara förändringar 

i den globala ekonomin. (Parry & Russell, 2000) 

Uppkomsten av denna nya form av ekonomisk produktion, baserad på kunskap och övergången till 

en global ekonomi, kräver inte bara att företagen bildar nya organisatoriska former men även en 

förändring i den fysiska infrastrukturen. Science parks i alla dess former representerar en del av 

denna modernisering genom att erbjuda en rad valmöjligheter till företag som vill omstrukturera för 

att konkurrera effektivare i den globala ekonomin. Science parks är till exempel involverade i 

bildandet av kluster av teknikbaserade företag som är mer lättillgängliga för och betrodd av större 

företag som vill förvärva teknik. De tar en aktiv roll i företagsinkubation som hjälper entreprenörer 

starta egna firmor. Science parks skapar den rätta miljön där stora företag kan etablera små 

kompetenscenter nära universitet eller forskningscenter som i sin tur främjar tekniska förvärv, 

rekrytering av personal och innovation. (Parry & Russell, 2000) 

De tre grupper som har ett intresse i den högteknologiska modellen är staten, näringslivet och 

universitet och högskolor, även om deras respektive perspektiv på relationen skiljer sig åt. Staten vill 

att samhället får ut maximal nytta från nationella investeringar i utbildning, forskning och teknik. 

(Parry & Russell, 2000) 

Näringslivet  i sin tur har en skyldighet att göra förtjänst på sin verksamhet. Den motivationen, sett 

mot bakgrund av ökad konkurrens till följd av den globala ekonomin, driver innovation i 

produktutveckling, processer, metoder samt affärspraxis. Erkännandet av den ingående teknik och 

kvalificerade arbetskraft i innovationsprocessen har resulterat i en ökad fokusering på ursprunget till 

dessa resurser. Företagen har gett många reaktioner på detta behov, såsom (Parry & Russell, 2000):  

- Omstrukturering till enheter som kan koncentrera sig mer effektivt i kärnverksamheten. 

- Outsourcing av icke-kärnverksamheter. 

- Ökade affärsrelationer med små teknikrika företag som har utvecklat strategisk teknik eller 

har/är experter inom områden som är viktiga för att utveckla verksamheten. 

- Interna ledningssystem som är effektiva på att kommersialisera teknik som genereras 

internt. 

- Forskning och andra strategiska samarbeten med universitet. 
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Dessa förändringar i affärsverksamheten ger en värdefull möjlighet för de som utvecklar 

teknikparker. Skicklig planering kan skapa ett företagsklimat där företag av alla storlekar kan 

etableras och skapa ett kluster av värdefulla teknikbaserade verksamheter som kan dra ihop 

humankapital för att föda den ekonomiska utvecklingen. (Parry & Russell, 2000) 

Den tredje parten i denna process inkluderar de institutioner och organisationer som är ansvariga för 

både generering av nya tekniker genom forskning, utveckling och designaktiviteter och tar en aktiv 

roll i utbildning. Dessa institutioner inkluderar högre utbildning, statlig forskning och i vissa fall även 

stora industriella komplex som har överskott på intellektuell kapacitet. Traditionellt har dessa 

organisationer varit passiva partners, dock har vikten av deras aktiviteter och pressen från 

konkurrensen från den bredare globala marknaden tvingat dem att ta en aktivare roll för att möta 

företagens behov och krav från regeringen. (Parry & Russell, 2000) 

Samarbetet mellan dessa parter har alltid existerat, dock har de förts samman ytterligare av den 

tekniska revolutionen, som har accelererat sedan 1945, den mer globala ekonomin samt värdet av 

information och kunskap i ekonomin. (Parry & Russell, 2000) 

3.3.3 Funktioner i science parks 

Science parks erbjuder nästan alltid formella och operationella länkar till åtminstone ett centrum för 

teknisk expertis. Det kan röra sig om universitet så väl som forskningslaboratorier inom företag. 

Vidare är en science park en organisation som erbjuder stöd till företagen i parken både i form av 

affärsrådgivning och teknisk expertis. Science parks erbjuder lokaler för olika typer av företag, från 

små kontor som passar nya företag till större ytor anpassade för forsknings- och 

utvecklingsutrustning. (Parry & Russell, 2000) 

3.3.4 Företag i science parks 

Dieaco et al (2002) beskriver sex olika huvudkategorier av teknikbaserade företag som finns i 

företagsparker och finns där av helt olika anledningar. Dessa är groddföretag med tillväxtpotential, 

etablerade storföretag, stora teknikanvändande företag och organisationer, uppdragsföretag utan 

tillväxtambitioner, framgångsrika forskande företag som inte växer nämnvärt samt bransch- och 

forskningsinstitut. 

Groddföretagen med tillväxtpotential i företagsparker kan vara nystartade tillväxtföretag eller 

företag som uppstått genom avknoppning. Det kan då handla om entreprenöriella studenter, 

forskare som gjort kommersialiserbara upptäcker eller personer med företagserfarenhet som hoppar 

av etablerade storföretag för att exploatera sin affärsidé. De etablerade storföretagen finns främst i 

teknikparker som inte i första hand fungerar som innovationscentra. I dessa parker finns istället 

forsknings- och teknikintensiva företag där de etablerar utvecklingscentra. Dessa storföretag lockas 

av närhet till högskole- och forskande miljöer eller närhet till andra företag vilka ger möjlighet till 

rekrytering. (Dieaco, et al., 2002) 

Stora teknikanvändande företag och organisationer är en form av slutanvändare av teknik och kund 

till företag i parkerna som dels rekryterar arbetskraft från den närbelägna högskolan samt utnyttjar 

utvecklad teknik och forskningsresultat. Uppdragsföretagen utan tillväxtambitioner kan närmast 

liknas vid konsultbolag med specifik kompetens och är mycket beroende av det kontaktnät av kunder 

och kollegor som finns i parken men har inga stora tillväxtambitioner. De är dock en viktig 

komponent i innovationssystemen då de fungerar som länkar och kunskapsöverförare mellan 
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företag. I parken finns också framgångsrika forskande företag som inte växer nämnvärt. Dessa väljer 

att kommersialisera sina forskningsresultat genom försäljning av licenser eller patenterade 

uppfinningar till etablerade företag och förblir små forskningslaboratorier. (Dieaco, et al., 2002)  

Den sistnämnda kategorin företag som finns i företagsparken är bransch- och forskningsinstitut. 

Dieaco et al. (2002) menar att det är naturligt för dessa forskningsinstitut och kompetenscentra att 

lokalisera sig i närhet till högskola och många företag i parken. De anser även att alla ovanstående 

kategorier av företag, tillsammans med högskolor, spelar en viktig roll i innovationssystemen.  

3.3.5 Marknadsföring av science parks 

Parry och Russell (2000) menar att liksom andra företag är science parks skapade och ledda i en miljö 

där de måste tävla om kunder (bland annat företag i parken) och resurser. För att öka chanserna för 

en science park att nå framgång är det viktigt att (Parry & Russell, 2000): 

- Miljön är helt klarlagd. 

- Parken erbjuder vad marknaden vill ha. 

- Platsen och priset på denna marknad är anpassad efter dess mål. 

- Sättet som den marknadsförs ger parken uppmärksamhet hos den grupp, eller de grupper, av 

användare som den är avsedd. 

Marknadsföring kan inte ses som en egen separat enhet i en företagsaktivitet, det är hela företaget 

sett från kunders perspektiv. De separata effekterna och interaktionen av Pris, Plats, Påverkan och 

Produkt bildar tillsammans marknadsmixen som marknadsföringen koordinerar. Marknadsföring 

bildar ramverket inom vilket planering, utveckling och ledning av en science park bör ske. Från 

utvecklaren av en science parks sida innebär det; vilka tjänster och byggnader ska erbjudas 

(produkten), hur mycket ska dessa kosta (pris), hur kan företagen och människorna som driver dessa 

företag, som utgör science parkens marknad, informeras om vad som erbjuds (påverkan) och vart 

finns parken och tjänsterna som erbjuds (plats). (Parry & Russell, 2000) 

Definitionen av marknadsföring börjar med ordet ”identifiering” i samband med kundernas krav och 

slutar med att konstatera att dessa måste vara uppfyllda på ett lönsamt sätt. Kraven relaterar till 

kundernas behov och önskemål, och båda dessa måste förstås. I samband med science parks är 

marknadsföringens roll att besvara följande frågor (Parry & Russell, 2000): 

- Finns det ett behov för en science park? 

- Om det finns ett behov, vad vill företagen som har behoven ha och vilka preferenser har de? 

- Hur stor efterfrågan utgör dessa behov, eller preferenser? 

- Hur kan science parks bäst marknadsföras för att försäkra sig om att de uppfyller sina mål 

och vilka är de bästa strategierna, taktikerna och mekanismerna för att göra detta? 

Nästa steg efter marknadsanalysen är att definiera produkten som kan erbjudas målmarknaden. 

Science parks erbjuder produkter och tjänster åt kunder som har en annan agenda för sina inköp 

jämfört med hushållskunder. I stort sett köper de tjänster för att tjäna pengar eller reducera 

driftskostnader eller för sociala eller legala skyldigheter. Stegen i en sådan inköpsprocess företaget 

går igenom inkluderar (Parry & Russell, 2000):  
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- Problemidentifiering; för en science park betyder detta att identifiera behov (eller problem) 

som den kan möta (eller lösa) för hyresgäster och sedan göra detta om det är ekonomiskt. I 

vissa fall är partnerskap med specialister en bättre lösning.  

- Beskrivning av behov associerat med ett problem; de som planerar och driver en science 

park kan hjälpas åt att beskriva de problem och behov en science park kan uppfylla för ett 

företag och använda detta som marknadsföringsmaterial.  

- Specificering av de tjänster och varor som löser problemen.  

- Utvecklingssamtal; när företag hyr lokal på en science park, vad är det de köper? Är det 

image, rykte eller någonstans att få tillgång till teknologi och kvalificerad arbetskraft? För de 

som är involverade i marknadsföring är svaret på frågan en viktig guide till framtida åtgärder. 

Parry och Russel (2000) anser att den slutgiltiga presentationen är kritisk för att lyckas med 

marknadsföringen av science parken. 

3.4 Inkubatorer 
Den första inkubatorn i USA bilades i Batavia Industrial Center 1959 i Batavia, New York då en 

fastighetsutvecklare köpte en byggnad på cirka 80000 kvadratmeter. Eftersom det var svårt att finna 

en hyresgäst till hela byggnaden hyrdes delar av byggnaden ut till olika hyresgäster. Några av dessa 

önskade få affärsrådgivning och/eller hjälp med att skaffa kapital. På så vis var den första 

företagsinkubatorn född. På 60- och 70-talet spreds inkubatorprogrammen långsamt. Sedan den 

första företagsinkubatorn etablerades har de flesta inkubatorer etablerats som offentligt 

finansierade verktyg för att skapa arbetstillfällen, urban ekonomisk återhämtning, och 

kommersialisering av universitetets innovationer, eller som privatfinansierade organisationer för 

utveckling av högpotentiella nya företag. (Hacket & Dilts, 2004) 

Enligt ekonomiska kommissionen för Europa är en företagsinkubator en plats där nybildade företag 

är koncentrerade på en begränsad yta. Inkubatorns syfte är att förbättra möjligheten för tillväxt och 

andelen överlevande företag genom att ge dem en plats med gemensamma faciliteter samt med 

lednings- och stödtjänster. Tyngdpunkten ligger på lokal utveckling och skapande av nya 

arbetstillfällen. Vidare definieras en inkubator av United States National Business Incubation 

Association som ett ekonomiskt utvecklingsverktyg designat för att accelerera tillväxten och 

framgången för entreprenöriella företag genom en rad resurser och tjänster för företagsstöd. En 

företagsinkubators huvudsakliga mål är att generera framgångsrika bolag som kan lämna 

programmet finansiellt hållbart och fristående. (Economic Commission For Europe, 2001) 

Hackett och Dilts (2004, s. 57, egen översättning) anser att ”en företagsinkubator innebär delade 

kontorsytor med faciliteter som syftar till att delge sina inkubanter (det vill säga ”portfolio-” eller 

”klient-” eller ”hyresgästföretag”) strategiska, värdeadderande åtgärdssystem (det vill säga 

företagsinkubation) för övervakning och företagshjälp”.  De påpekar också att inkubatorn inte enbart 

är en byggnad med delade kontorslandskap, infrastruktur och verksamhetsidé utan att en inkubator 

också är ett nätverk av individer och organisationer såsom inkubatorns ledning och personal, 

inkubatorns rådgivande styrelse, inkubantföretagen och anställda, lokala universitet, 

industrikontakter och professionella tjänster som till exempel advokater, revisorer, konsulter, 

marknadsföringsspecialiser och riskkapitaliser.  

Fyra punkter som de flesta inkubatorer har gemensamt är att de innehåller delade kontorsytor med 

förmånlig hyra, erbjuder gemensamma servicetjänster för att minska kostnaderna, professionell 



33 
 

affärscoachning samt tillgång till externa och/eller interna nätverk, varav nätverk och affärsstöd 

enligt Bergek och Norrman (2008) är de viktigaste. De anser även att delade utrymmen är en viktig 

fördel då det förutom delade kostnader ökar kunskapsöverföringen mellan bolagen i inkubatorn. 

I Sverige kan inkubatorer definieras som miljöer som stimulerar tillväxt och kunskapsintensiva start-

ups och som stimulerar entreprenörer med affärsidéer att bilda bolag baserade på sina idéer. 

Inkubatorn är ofta en del av en science park, en kraftfull miljö för den typ av företag som inkubatorn 

är riktad mot. (Economic Commission For Europe, 2001) 

Inkubatorer tar sig an företag i tidiga skeden vars idéer inte är fullt utvecklade och kan beskrivas som 

organisationer som stödjer nya företag. Inkubatorer som koncept ska dock inte blandas ihop med 

science parks som generellt är gjorda för att stödja mer mogna företag. (Bergek & Norrman, 2008) 

Inkubatorer i Sverige koncentrerar sig på att hjälpa spin-offer och nya start-ups från universitet och 

annan högre utbildning och forskningsinrättningar som genererar projekt med hög 

kommersialiseringspotential. Inkubatorerna är designade för att hjälpa de nya entreprenörerna med 

det stöd och den expertis som behövs för att lansera företaget framgångsrikt. Ofta är inkubatorn en 

del i en science park som är en optimal miljö för företag med hög tillväxtpotential. En annan typ av 

inkubator är ett företags interna inkubator, där ett större företag bildar en inkubator för att 

stimulera nya idéer och projekt. Detta för att stimulera entreprenörsandan bland de anställda och en 

högre innovationsnivå. Några av dessa projekt stannar i företaget men de flesta blir avknoppningar, 

speciellt om det har fokus utanför företagets kärnverksamhet. (Economic Commission For Europe, 

2001) 

De flesta inkubatorer i Sverige är knutna till en högskola, en science park eller både och. Detta gör att 

företagen i inkubatorn kan dra nytta av den breda och stora kompetens som omger dem från både 

universitet och teknikbaserade företag. Större bolag belägna nära inkubatorn bidrar signifikant till 

start-ups framgång genom att göra affärer med dem. (Economic Commission For Europe, 2001)  

Det finns tre målgrupper för inkubatorsprogrammen. Dessa är dels studenter och forskare vid 

universitet, men även andra personer, med entreprenörsanda och en affärsidé samt entreprenöriella 

anställda, på kunskapsintensiva företag, som vill knoppa av en affärsidé eller starta ett nytt företag. 

(Economic Commission For Europe, 2001) 

3.4.1 Mål och strategier 

Inkubatorer kan ha två typer av mål, det ena är att minska arbetslösheten och öka den ekonomiska 

utvecklingen i en region genom att stödja bildandet av nya företag samt öka deras tillväxt och 

överlevnad. Det andra målet är att stimulera företag som är involverade i ny teknologi, eller att 

kommersialisera forskning vid universitet eller i företag. (Bergek & Norrman, 2008) 

Inkubatorer skiljer sig inte enbart genom sina olika mål utan Bergek och Norrman (2008) föreslår 

även några utmärkande komponenter som skiljer dem åt. Dessa är hur inkubatorns selektion av idéer 

ser ut, vilket affärsstöd inkubatorn erbjuder samt hur inkubatorn medlar, dels internt mellan företag i 

inkubatorn och dels med omvärlden.  

Bergek och Norrman (2008) identifierar fyra strategier för selektion av idéer som är en kombination 

av fyra angreppssätt. Idéfokuserad selektion betyder att selektionen primärt sker utifrån kriterier 

baserat på idén och entreprenörfokuserade selektionen innebär att selektera primärt utifrån kriterier 
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baserat på entreprenören. Det tredje angreppssättet för att selektera är genom ”Survival of the 

fittest” där inkubatorledningen tar in ett större antal idéer och sedan låter marknaden sköta urvalet, 

för att separera vinnare från förlorare. Det sista angreppssättet ”Picking the winners” bygger på att 

ledningen försöker identifiera ett fåtal potentiellt framgångsrika blivande företag. (Bergek & 

Norrman, 2008) 

De fyra angreppssätten för inkubatorer, identifierade av Bergek och Norrman (2008), är kombinerade 

i en fyrfältad matris (Figur 9) vilken presenterar selektionsstrategierna ”Picking the winners och idé”, 

”Picking the winners och entreprenör”, ”Survival of the fittest och ide” samt ”Survival of the fittest och 

entreprenör”.   

 

Figur 9. Selektionsstrategier efter Bergek och Norrman (2008, s.24) 

Enligt Bergek och Norrman (2008) är det möjligt att placera inkubatorer på en skala utifrån vilket 

affärsstöd de ger entreprenören i inkubatorn. Skalan beror på till viken grad inkubatorn ser sig som 

ledare över inkubationsprocessen eller som en extern facilitator till en process som primärt leds av 

entreprenören själv. I skalans ena ände ligger ”starkt ingripande”, då företaget med stadig hand 

guidas genom inkubationsprocessen. I den andra änden finns ”laissez-faire” där entreprenören är 

lämnad på egen hand och endast får hjälp då vederbörande själv tar initiativ. 

Olika inkubatorer fungerar som förmedlare på olika sätt och ett sätt att skilja dem åt är baserat på 

vilket innovationssystem de är kopplade till.  De kan antingen vara kopplade till regionala 

innovationssystem eller teknologiska/sektoriella innovationssystem. Om inkubatorn är kopplad till 

ett kluster överlappar dess medling det regionala och teknologiska innovationssystemet. (Bergek & 

Norrman, 2008) 

3.5 Syntes – F2 
Science parks kan kortfattat beskrivas som en plats som, med sin närhet till kunskapscentrum, är 

fördelaktig för nyföretagande och tillväxt i kunskapsbaserade företag (Broadhurst, 1993). Alla science 

parks är dock olika, beroende på dess vision samt personal (Parry & Russel, 2000).  

Science parks erbjuder nästan alltid länkar till ett centrum för teknisk expertis av något slag, 

exempelvis universitet eller forskningslaboratorier. Science parks erbjuder olika typer av lokaler till 

företag i olika storlekar samt stöd till företagen i parken i form av exempelvis affärsrådgivning. 

Science parks kan vara involverade i bildandet av kluster av teknikbaserade företag, vilka är mer 

lättillgängliga för större företag som vill förvärva teknik.  De kan även ta en aktiv roll i 

företagsinkubation som hjälper entreprenörer att starta egna firmor. (Parry & Russel, 2000) 

De tre huvudsakliga intressenterna för science parks är staten, näringslivet samt universitet och 

högskolor. Staten vill maximera samhällsnyttan från investeringar i utbildning och teknik. Näringslivet 
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kan dra nytta av science parks på flera plan, bland annat genom affärsrelationer med små teknik-rika 

företag med expertkunskaper, eller genom samarbeten med forskning och universitet. (Parry & 

Russel, 2000) 

Science parks liksom andra företag måste tävla om kunder och resurser och marknadsföring av 

science parks är då mycket viktig. För det första bör kundernas krav identifieras, vilka relaterar till 

kundens behov och önskemål. Därefter handlar det om att definiera produkten, alltså vilka tjänster 

science parken bör erbjuda. Viktigt att tänka på för en science park är att dess kunder i stort sett 

köper tjänster för att tjäna pengar eller reducera kostnader. För att marknadsföringen ska lyckas är 

den slutgiltiga presentationen viktig. (Parry & Russel, 2000) 

En inkubator kan beskrivas som ett ekonomiskt utvecklingsverktyg som är designat för att genom 

resurser och tjänster för företagsstöd accelerera tillväxten och framgången för entreprenöriella 

företag (Economic Comission For Europe, 2001). Genom gemensamma faciliteter såsom kontorsytor 

samt stödtjänster bidrar inkubatorerna till tillväxt i nybildade företag (Economic Comission For 

Europe, 2001; Hackett & Dilts, 2004; Bergek & Norrman, 2008).  

Både Hackett och Dilts (2004) och Bergek och Norrman (2008) påpekar att inkubatorn också bidrar 

med viktiga nätverk, både externa och interna, för inkubantföretaget.  

Inkubatorn är ofta en del av en science park, vilken är en bra miljö för den typ av företag inkubatorn 

riktar sig mot (Economic Comission For Europe, 2001). Dock är det mycket viktigt att påpeka att en 

inkubator som koncept inte bör blandas ihop med begreppet science parks, då de sistnämnda riktar 

sig mot mognare företag medan inkubatorer tar sig an företag i tidiga skeden vars idéer inte är fullt 

utvecklade (Bergek & Norrman, 2008). 

3.6 Affärsutveckling 
Karlöf (2008) definierar affärsutveckling som ett specialfall av strategi, med inriktning mot tillväxt, 

som innehåller både risktagande, innovation och entreprenörskap. Affärsutveckling kan enligt Karlöf 

(2008) både beteckna strukturell tillväxt i form av förvärv och fusioner och organisk tillväxt i form av 

förbättrad konkurrenskraft. 

För att driva utvecklingsprocesser krävs det att man är nyfiken och villig att lära, men även att man 

har stor energi och riskvilja. I stora organisationer betonas vanligtvis betydelsen av materiella 

resurser i form av lönsamhet, kapital och andra tillgångar. Det saknas ofta god tillgång på resurser av 

materiellt slag i företagsstartsituationer, vilket gör det ännu viktigare med den mänskliga resursen 

som genom hårt arbete delvis kan ersätta materiella resurser. (Karlöf, 2008) 

Entreprenörskap innebär olika saker för olika människor, Karlöf (2008) syftar med begreppet 

entreprenör på en högenergisk och välmotiverad individ med en affärsidé. Intraprenörskap har på 

senare tid blivit ett begrepp inom managementvärlden och syftar på en vanligtvis nytänkande och 

kreativ utveckling inom ramarna för stora organisationer. (Karlöf, 2008) 

3.6.1 Innovation i svenska företag 

Karlöf (2008) menar att få svenska företag har startats under de senaste 40 åren, Sverige har färre 

unga företagare och företag än andra jämförbara länder i Europa. Han menar vidare att 

entreprenörskap inte tas upp på universitetsnivå i någon stor utsträckning och att det finns en 

allvarlig bristande kunskap hos politiker om entreprenörskapets betydelse för landets utveckling och 
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välfärd. Karlöf (2008) anser att det idag sker en sammanblandning mellan innovation i form av 

teknisk utveckling och entreprenörskap i form av kommersiell utveckling och att man lever i 

föreställningen att det är tekniken som ligger till grund för samhällsutvecklingen och tillväxten i 

näringslivet. Han anser även att det saknas intresse för kommersiell utveckling i form av 

affärskunskap hos forsknings- och utvecklingsinstanser men menar att affärsutveckling och 

affärsmässighet bör prioriteras. Lindholm Dahlstrand (2004) skriver att det år 2000 endast var 949 av 

Sveriges 517 533 företag som hade fler än 250 anställda och därmed räknas som stora. Samtidigt 

påpekar hon att det är relativt få av de små företagen som växer och blir stora. Lindholm Dahlstrand 

(2004) menar att orsakerna till detta kan vara många men att det kan bero på omgivningen och den 

entreprenöriella kulturen, men även på vilka typer av företag det är som etableras.  

En studie av nya svenska teknikföretag visar frekvensen av företag med olika typer av ursprung, se 

Figur 10. Den visar att de allra flesta nya teknikföretag är resultat av utvecklingsarbete som 

ursprungligen bedrivits i ett annat företag eller organisation. Tillsammans står avknoppningar från 

privata företag samt direkta eller indirekta avknoppningar från universitet för två tredjedelar av de 

nya teknikbaserade företagen. Ett direkt Universitets spin-off (USO) grundas i universitetsforskning 

och startas av tidigare universitetsforskare, ett indirekt spin-off (ISO) baseras även det på 

universitetsforskning men grundas av tidigare universitetsanställda som även arbetat i det privata 

näringslivet i en mellanliggande period. Ett Corporate spin-off (CSO) baseras på en idé som utvecklats 

i ett privatföretag där grundaren tidigare varit anställd. Extern idé syftar på företag som baseras på 

någon annans idé och en Egen idé är de fall där entreprenören själv samtidigt ansvarat för 

uppfinningen och innovationen. (Lindholm Dahlstrand, 2004) 

 

Figur 10. Företagstyper och frekvenser (Lindholm Dahlstrand, 2004, s. 67) 

3.6.2 Resurser - Lönsamhet, kapital och risk 

I samband med innovation och affärsutveckling krävs en del resurser, där entreprenörsanda är en av 

nycklarna och kan representera den ihärdighet som behövs för att realisera en affärsidé. 

Lönsamhetskrav finns som ett krav hos både entreprenören och investerarna i de flesta processer. I 

stora organisationer är lönsamhet för helheten ofta en förutsättning för finansiering av en 

affärsutvecklingsprocess. I uppstarten av nya företag beror lönsamhet och tiden till lönsamhet 

framförallt på de framtidsbedömningar som görs av investerare och ledning samt tillgång på 

riskkapital. (Karlöf, 2008) 
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Enligt Karlöf (2008) tar många affärsutvecklingsprocesser lång tid och kräver bland annat därför 

mycket kapital. Tillgång på kapital är dock inte bara av godo menar Karlöf (2008). Han menar att 

kapital behövs för marknadsföring och produktutveckling, men för mycket kapital kan skada 

affärsutvecklingsprocessen, då det är viktigt att behålla en känsla av angelägenhet, brådska och 

energibehov. Även Klofsten (1998) menar att kapital inte är viktigast, men ofta något som hamnar i 

fokus hos småföretag. Enligt Klofsten (1998) löser inte kapital alla problem, utan det är lika viktigt 

med de mjuka delarna så som att utveckla idén och definiera en marknad för att trygga företagets 

tillvaro. 

Under affärsutvecklingsprocesser bärs risktagandet som dessa processer alltid innebär av både 

entreprenören och investeraren. De intäkter som ska finansiera utvecklingsprocessen är aldrig 

kalkylerbara på förhand. (Karlöf, 2008) 

3.6.3 Fem steg i affärsutvecklingen 

Samma struktur för affärsutveckling passar sällan alla, Karlöf (2008) presenterar därför en 

tankemodell där han delar upp affärsutvecklingen i fem olika steg och diskuterar de grundproblem 

som finns. De fem stegen är enligt Karlöf (2008): förutsättningar för tillväxt, faktabas – vad vet vi eller 

behöver ta reda på, tillväxtagenda, planering samt genomförande.  

Förutsättningar för tillväxt handlar om att först hitta en motivstruktur för tillväxt. Tillväxt är i många 

kunskapsintensiva branscher en förutsättning för att kunna attrahera de skickligaste medarbetarna, 

därmed också en viktig fråga för både ledning och ägare. Tillväxtföretag värderas även normalt högre 

än vanliga expanderande företag, detta även hos kunderna, vilket utgör ett finansiellt motiv för 

affärsutveckling. Resurser måste sedan säkerställas och då främst kapital, lönsamhet och rätt 

människor.  En viktig uppgift är att stämma av ambitionsnivån i affärsutvecklingsprocesser, både vad 

gäller risktagande, förväntningar och investeringar, hos både ägare, ledning och medarbetare. 

Eftersom affärsutveckling delvis kräver andra strukturer och kompetens än det vardagliga arbetet 

kan det vara viktigt att dessa projekt sköts separat, dock måste man se till att samarbetet med 

moderverksamheten fortsätter så att inte två olika kulturer bildas. Det kan även vara viktigt att 

formulera en tillväxtplan som sedan under processens gång kan korrigeras och omprövas. (Karlöf, 

2008) 

Faktabas – vad vi vet eller behöver ta reda på innebär att det är viktigt att skapa en grund att stå på. 

Karlöf (2008) anser att branschanalys, kundvärde och kundbeteende samt marknadsanalys är viktiga 

för att få förståelse och undgå misstag.  

Tillväxtagenda behandlar strategiutveckling och innebär att företaget bland annat måste fundera 

över hur de kan uppnå effektivare marknadsföring och försäljning och arbeta med innovation. Det är 

också viktigt att precisera vilka antaganden man bygger sin strategi på. Sedan bör företaget hela 

tiden ställa sig frågan vad de kan göra själva och vad som kan köpas in av andra i form av 

konsulttjänster och liknande. (Karlöf, 2008) 

Planeringen av affärsutvecklingen är nästa viktiga steg och innefattar ekonomisk analys, 

projektplanering samt organisatoriska frågor. Karlöf (2008) trycker återigen på att 

affärsutvecklingsprojekten bör drivas vid sidan av moderorganisationen, men att det är vikigt att 

integrera dessa delar. 
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Genomförandet är sista steget i affärsutvecklingsprocessen där Karlöf (2008) anser att det krävs 

managementkompetens i form av ledning, styrning och utveckling i detta skede. Med ordet ledning 

syftar han på rollen som coach som ska entusiasmera och motivera organisationen. Men han betonar 

också att styrningsmomentet som innefattar sättande av mål, uppföljning och korrigering är mycket 

viktigt. Uppföljning är också en viktig del av genomförandet och kan göras i form av 

avstämningspunkter och kurskorrigeringar menar Karlöf (2008).  

3.6.4 Affärsplattformen 

Ett företag måste tidigt uppnå en affärsplattform för att kunna satsa på tillväxt.  

Affärsplattformsmodellen kan beskrivas som ett verktyg för att bestämma företagets status och 

mognadsgrad samt underlättar hanteringen av företagets utveckling. Affärsplattformen kan 

exempelvis användas som ett instrument för företagsledningen att bevaka att man gör rätt saker vid 

rätt tidpunkt. (Klofsten, 2009) 

Två grundvillkor måste vara uppfyllda för att affärsplattformen ska vara uppnådd är att 

resurstillflödet måste vara tryggat samt att det inom företaget måste finnas förmåga att utnyttja 

dessa resurser. De åtta grundstenarna som håller uppe affärsplattformen är (se Figur 11): 

 Idé: Företaget måste utgå från en idé för att kunna utvecklas. 

 Produkt: Utveckling av idéer och accepteras av kunden är en viktig el av utvecklingen. 

 Marknad: Marknaden måste definieras och avgränsas. 

 Organisation: Det måste finnas en fungerande organisationsstruktur i företaget. 

 Kompetens: Det krävs olika former av kompetens för att driva företag och om någon saknad 

måste komplettering ske. 

 Drivkrafter: Det krävs starka drivkrafter och engagemang under den tidiga utvecklingen. 

 Kundrelationer: Bra kundrelationer kan skapas genom effektivt marknadsarbete och är 

viktigt för tillförsel av intäkter. 

 Övriga relationer: Relationer som tillför företaget kunskap eller finansiering är extra viktiga. 

Dessa bär upp affärsplattformen och samtliga måste finnas på plats för att företaget ska nå 

framgång.  Varje grundstens styrka kan bedömas utifrån tre nivåer, låg, mellan och hög, och för 

att bära upp affärsplattformen måste grundstenarna vara tillräckligt starka. Företaget kan 

förbättra och utveckla grundstenarna efter hand och därmed bygga och utveckla ett starkt 

företag. (Klofsten, 2009) 

 

Figur 11. Affärsplattformen (Klofsten, 2009, s. 23) 
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3.6.5 Företags tillväxt 

Lindholm Dahlstrand (2004) talar om entreprenörens egenskaper, företagets egenskaper och 

företagets strategi som viktiga faktorer för företags tillväxt. Lindholm Dahlstrand (2004) menar att 

entreprenörens motivation är en kritisk faktor för verklig tillväxt.  Hon menar vidare att verklig tillväxt 

uppstår till följd av samverkan mellan objektiva och entreprenörens upplevda förutsättningar. Enligt 

Lindholm Dahlstrand (2004) är kapacitet, behov och tillfälle tre viktiga orsaker till tillväxt och de 

upplevda kriterierna kan uppfyllas om entreprenören känner behov av att få företaget att växa, att 

ett affärstillfälle faktiskt föreligger och att det verkligen kan exploateras med de resurser som finns 

till förfogande. 

Vidare spelar företagets egenskaper en stor roll vid tillväxt. Att vara ett aktiebolag verkar påverka 

tillväxten då det kräver ett ägarkapital och skapar en viss ekonomisk styrka, det verkar också öka 

trovärdigheten hos kunder. Mindre företag växer ofta fortare än stora företag och yngre företag 

verkar växa fortare än äldre. Slutligen påverkar företagets strategi också dess tillväxt, strategin är 

dessutom betydligt enklare att påverka än företagets struktur eller entreprenörens kraktär. Ett 

strategiskt förhållningssätt i fråga om innovation, proaktivitet och risktagande leder till högre tillväxt. 

Exempelvis tenderar företag med externa ägare att erhålla högre tillväxt. Företag kan även genom 

nischstrategier generera högre vinst än normen, som i sin tur kan inversteras i marknadsutveckling 

och fortsatt tillväxt. Nischning kräver ofta tidig internationalisering på grund av att 

hemmamarknaden är för liten. Slutligen kan rekrytering av kompetent ledning vara en viktig 

tillväxtstrategi, grundaren eller entreprenören kan komma att behöva ersättas. Det är dock svårt att 

generalisera bland små och nya företag då de är en mycket heterogen grupp. (Lindholm Dahlstrand, 

2004) 

3.7 Spin-off 
Förändringar i den industriella stukturen kan konceptuellt ses som antingen förändringar bland 

etablerade företag eller inträde av nya företag. Spin-offer är ett specialfall då de formar en länk 

mellan gamla strukturer och nya, de är varken enbart gamla eller nya – de är både och. (Wallin & 

Lindholm Dahlstrand, 2006) 

Klepper (2009) beskriver spin-off-företag som nya aktörer, grundade av anställda på befintliga 

företag. Vidare anser han att de spin-offer med bäst resultat är de som är grundade av anställda i 

samma industri.  

Wallin och Lindholm Dahlstrand (2006) anser att spin-offer av idéer som faller utanför 

kärnverksamheten i den stora moderorganisationen kan skapa nya affärsmöjligheter som annars 

kanske inte hade kommersialiserats.  De menar att stora bolag ofta diskriminerar innovationer 

utanför sina existerande produktområden, alltså har stora bolag ofta en försummad potential att 

vara en källa till nya innovationer. De anser vidare att stora bolag med denna potential för extern 

utveckling, genom spin-off kan agera en värdefull källa till innovation. 

Spin-offer uppstår av många olika anledningar. Några är frivilliga och är utformade av moderbolaget, 

andra är motiverade enbart av en anställds önskan att vara sin egen chef eller att tillfredställa 

karriärambitioner. Spin-offer kan också uppstå som följd av samverkan mellan arbetsgivare och 

anställd.  Spin-offer inom samma industri kan väcka politiska frågor angående användandet av 

immateriella rättigheter men nästan varje studie visar att dessa presterar bättre än andra typer av 

spin-offer. (Klepper, 2009) 
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Spin-offer karaktäriseras, enligt Wallin och Lindholm Dahlstrand (2006) av hög tillväxt och överlevnad 

samt av en hög grad av tekniköverföring till marknaden, och borde vara viktiga för industriell 

förändring och tillväxt. 

Klepper (2009) menar att Spin-offer ofta kompenserar för sina moderbolags brister och sålunda är 

samhällsnyttiga. Han menar att utan spin-offer, skulle samhället antingen inte driva eller ta längre tid 

att genomföra värdefulla idéer som etablerade företag är ovilliga att genomdriva även om de ligger 

inom deras kärnområden. Enligt Klepper (2009) har spin-offer ökat antalet fullföljda idéer, vilket i sin 

tur tycks ha spelat en stor roll i bildandet och tillväxten av innovativa kluster som Silicon Valley, som i 

sin tur verkligen verkar samhällsnyttigt. 

En fråga som oroar många arbetsgivare är huruvida anställda som grundar spin-off-företag utnyttjar 

kunskapen de har fått från moderbolaget, och i så fall, vilken kunskap. Studier visar att den positiva 

korrelationen mellan spin-off-företagets prestation och moderbolaget tyder på någon form av 

lärande, där bättre företag har mer kunskap att lära ut till anställda. Alternativt kan mönstret 

förklaras med att bättre företag har bättre anställda, och bättre anställda är mer benägna att starta 

egna bolag och att prestera bättre. Utifrån ett mikroperspektiv är det möjligt att en spin-off på kort 

sikt kan skada moderbolaget men på längre sikt stimulera det att förbättras. Utifrån ett 

makroperspektiv, om Silicon Valley är representativt, förefaller det mer samhällsnyttigt att inte tillåta 

konkurrensklausuler för att undertrycka spin-offer. (Klepper, 2009) 

3.7.1 Sponsrad spin-off och Corporate Venturing  

En sponsrad spin-off är ett företag fött ur venturingverksamhet och aktivt deltagande av ett etablerat 

företag. Med corporate venturing19 och sponsrade spin-offer menas till exempel när ett moderbolag 

behåller en andel i ett nytt företag. Dessa representerar en organisatorisk och institutionell 

mekanism som tillåter etablerade industriella strukturer att anpassa och ändra sig för att skörda de 

ekonomiska frukterna, samt dela riskerna med framväxten av ny teknik. De är även ett verktyg för 

företag att uppmuntra entreprenöriella aktiviteter. Resultatet av corporate venturing eller sponsrade 

spin-offer, alltså det nya företaget, kan antingen forma grunden för ett framtida affärsområde inuti 

moderbolaget, genom spin-in, eller användas för att generera vinst genom en utgång i form av en 

försäljning eller börsintroducering. (Wallin & Lindholm Dahlstrand, 2006) 

Wallin och Lindholm Dahlstrand (2006) menar att medan FoU i stora bolag ofta dikteras av behovet 

att utveckla kärnverksamheten, utvecklas ofta genuint nya produkter och innovationer i mindre 

företag. De menar vidare att exempel på hur stora företag försöker hantera nya affärsidéer utanför 

kärnverksamheten finns i corporate venture-organisationer, vilka har blivit populära bland stora 

företag. 

Med tanke på att företags pågående aktiviteter inte helt kan anges i förväg, kan ett företag behålla 

sitt strategiska sammanhang genom att skapa en spin-off från sådana spridningseffekter. Dessutom, 

kan moderbolaget genom att behålla en andel i spin-offen, det vill säga göra en sponsrad spin-off, 

dra nytta av spin-offens möjliga framgång. (Wallin & Lindholm Dahlstrand, 2006) 

King (2002) beskriver corporate venturing som utnyttjande av externa resurser för att förvandla bra 

idéer till kommersiella projekt. Han menar att processen startar med en idé som till exempel har att 
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 Corporate venturing-bolag kan på svenska översättas med företagsriskkapitalbolag. 
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göra med hur vi arbetar, vad vi konsumerar eller hur produkter kan nå marknaden snabbare, billigare 

eller bättre. Dessa idéer menar han ofta startar i laboratoriet, antingen ett akademiskt eller en 

forskningsavdelning på ett företag. King (2002) menar att det är appliceringen av kunskap som 

förvandlar idéerna till vinstdrivande företag. Han menar att företag med resurser internt kan arbeta 

igenom de bästa idéerna, sålla ut de lovande och utveckla dem till affärsapplikationer. Vidare menar 

han att många företag, på grund av sin storlek eller struktur, kan ha svårt att finna tid, finansiering 

eller resurser för att utveckla produkten själva. Den ökade specialiseringen innebär också att det ofta 

är bättre att utnyttja externa resurser för att kommersialisera en bra idé, menar King (2002). 

I den klassiska corporate venturing-modellen (se Figur 12) spinner ett företag ut ett nytt tekniskt 

bolag eller så investerar ett mer etablerat företag sina resurser direkt i ett entreprenöriellt start-up, 

för att dela risk och belöning. Det nya företaget söker efter investering och expertis för att öka 

vinsttillväxten som behövs för en försäljning eller börsnotering. Företagspartnern bidrar med pengar, 

industriexpertis och managementskicklighet. Riskkapitalbolaget bidrar bland annat med kapital i det 

nya företaget samt expertis i att strukturera transaktioner, exit och värdemaximering. (King, 2002) 

 

Figur 12. Corporate venturing-modell - vad varje part bidrar med (King, 2002, s. 9, egen översättning) 

Corporate venturing-program har mycket gemensamt med privata riskkapitalbolag. Företag som 

driver sina coporate venturing-fonder enbart för vinst, snarare än strategisk anpassning till 

kärnverksamheten, delar samma frågor: investera hands-on eller hands-off, finansiering i tidigt eller 

sent skede samt den avgörande betydelsen av börsnoteringen för förverkligande av avkastning. Det 

är dock en viktig skillnad för den majoritet av corporate venture-bolag som söker strategiska fördelar 

så väl som finansiell avkastning. De måste tänka över den triangulära relationen mellan 

moderbolagets intresse, det nya företagets samt venture-programmets managers. (King, 2002) 

3.8 Öppen innovation 
Intern FoU är inte längre den strategiska tillgång som det en gång var, detta beror på en fundamental 

skiftning i hur företag genererar nya idéer och tar dem till marknaden. I den äldre modellen för 

stängd innovation lyssnade företag till filosofin lyckad innovation kräver kontroll. Med andra ord bör 

företag generera egna idéer som de sedan utvecklar, tillverkar, marknadsför, distribuerar och servar 

själva, se Figur 13. (Chesbrough, 2003) 
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Figur 13. Den stängda innovationsmodellen. (Chesbrough, 2003, s. 36, egen översättning) 

Chesbrough (2003) menar att modellen för stängd innovation fungerade under större delen av 1900-

talet, och bra dessutom. Mot slutet av 1900-talet däremot började ett antal faktorer underminera 

stängd innovation i USA, menar han. Enligt Chesbrough (2003) kan en av de främsta faktorerna varit 

det ökade antalet och rörligheten av kunskapsarbetare, vilket gjorde det svårare för företag att 

behålla kontrollen över sina patentskyddade idéer och expertis. Han anser vidare att en annan faktor 

var den växande tillgången på privat riskkapital, vilket har hjälpt till att finansiera nya företag och 

deras försök att kommersialisera idéer som har hamnat utanför företagens forskningslabb.  

I och med förändringen fick forskare och ingenjörer ett alternativ utanför företaget, som de tidigare 

saknade. Om ett företag inte gick vidare med en upptäckt kunde de involverade människorna driva 

den på egen hand, i ett start-up finansierat av riskkapital. Om bolaget skulle lyckas kunde det få 

ytterligare finansiering genom börsintroducering eller uppköp. Dessa företag återinvesterade 

generellt sett inte i ny fundamental forskning. På detta sätt bröts den positiva innovationscirkeln; 

bolaget som ursprungligen gjorde en genombrottsidé gjorde ingen vinst på investeringen och 

företaget som tog hem behållningen återinvesterade inte sina intäkter för att finansiera nästa 

generation av upptäcker. (Chesbrough, 2003) 

Med öppen innovation, se Figur 14, kan företag kommersialisera externa idéer (samt interna) genom 

att använda externa (samt interna) vägar till marknaden. Exempelvis kan företagen använda kanaler 

utanför deras nuvarande verksamhet för att kommersialisera interna idéer, för att på så vis generera 

värde för organisationen. Instrument för detta kan vara start-ups eller licensavtal. Gränserna mellan 

ett företag och dess omgivande miljö är mer porös och möjliggör för innovation att röra sig lättare 

mellan de två. (Chesbrough, 2003) 
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Figur 14. Den öppna innovationsmodellen (Chesbrough, 2003, s. 37, egen översättning) 

Chesbrough (2003) menar att öppen innovation bygger på ett överflöd av kunskap som måste kunna 

användas enkelt för att generera värde till företaget som skapade den. Till exempel anser han att 

företag inte längre bör låsa sina immateriella rättigheter (IP) utan hitta vägar för att tjäna på andras 

användning av den teknologin genom licensieringsavtal, joint venture eller andra 

överrenskommelser. 

En av de stora skillnaderna mellan stängd och öppen innovation är hur företaget selekterar idéer. I 

alla FoU-processer måste dåliga idéer separeras från bra. Både stängd och öppen innovation är 

skicklig på att sortera bort ”falskt positiva” idéer, det vill säga idéer som initialt ser lovande ut, men 

öppen innovation innefattar möjligheten att också rädda ”falskt negativa” idéer, det vill säga projekt 

som initialt ser ut att sakna potential men visar sig vara överraskande värdefulla.  Ett företag som 

fokuserar för internt går lätt miste om ett antal möjligheter, eftersom de faller utanför 

organisationens nuvarande verksamhet eller måste kombineras med extern teknologi för att nå sin 

potential. För ytterligare principiella skillnader mellan stängd och öppen innovation, se Tabell 2. 

(Chesbrough, 2003) 

Tabell 2. Principiella skillnader mellan stängd och öppen innovation. (Chesbrough, 2003, s.38) 

Principer för stängd innovation Principer för öppen innovation 

De smarta personerna inom vår bransch arbetar 
för oss. 

Inte alla smarta personer arbetar för oss så vi 
måste hitta och utnyttja den kunskap och 
expertis som finns hos smarta individer utanför 
vårt företag. 

För att dra nytta av FoU, måste vi upptäcka, 
utveckla och leverera det själva. 

Extern FoU kan skapa betydande värde, intern 
FoU krävs för att få en del av det värdet. 

Om vi upptäcker det själva, kommer vi få det till 
marknaden först. 

Vi behöver inte ha vårt ursprung i forskningen för 
att kunna dra nytta av den. 

Om vi är först med att kommersialisera en 
innovation, kommer vi att vinna. 

Att bygga en bättre affärsmodell är bättre än att 
nå till marknaden först. 

Om vi skapar de flesta och bästa idéerna i 
branschen, kommer vi att vinna. 

Om vi gör det bästa av interna och externa idéer, 
kommer vi att vinna. 

Vi ska kontrollera vår IP så att våra konkurrenter 
inte kan dra nytta av våra idéer. 

Vi bör dra nytta av andras användning av vår IP 
och vi bör köpa andras IP när det förstärker vår 
egen affärsmodell. 



44 
 

3.8.1 Processer för öppen innovation 

Gassmann och Enkel (2004) har identifierat tre processer för öppen innovation, dessa är Utifrån-in-

processen, Infrån-ut-processen samt den kopplade processen, se Figur 15.  De menar även att alla 

företag inte väljer samma process för öppen innovation, eller har integrerat alla tre processerna till 

samma grad, utan att alla företag väljer en primär process, men även integrerar några element från 

de andra. 

 

Figur 15. Processer för öppen innovation (Gassmann & Enkel, 2004, s.7) 

Utifrån-in-processen bygger på att berika företagets egen kunskapsbas genom integrering med 

kunder, leverantörer och externa kunskapskällor, vilket kan öka ett företags innovationsförmåga. 

Inifrån-ut-processen handlar om att göra vinst genom att föra idéer till marknaden, sälja IP och 

multiplicera teknologi genom att föra idéer till den externa miljön. Den kopplade processen, i sin tur, 

bygger på att koppla samman de föregående processerna genom att arbeta i allianser med 

kompletterande partner, där ge och ta är avgörande för framgång. (Gassmann & Enkel, 2004) 

Enligt Gassmann och Enkel (2004) behöver företag vissa förmågor för att tillämpa öppen innovation 

effektivt och det krävs olika förmågor för varje av de tre processerna. De menar att utifrån-in-

processen kräver absorptionsförmåga i meningen att det är viktig att kunna lyssna till omvärlden och 

effektivt processa signalerna för att förstå värdet av ny extern information, vilket är kritiskt för ett 

företags innovativa förmåga.   

För inifrån-ut-processen är multiplikativ förmåga viktig. Exploateringen av kunskap utanför företaget 

är relaterad till företagets förmåga att multiplicera och föra sin kunskap till den externa miljön. 

Endast om företaget kan koda och dela sin kunskap med externa enheter kan idéer kommersialiseras 

med framgång. (Gassmann & Enkel, 2004) 

Den kopplade processen kräver relationell förmåga. Ett företag kan differentiera sig genom sitt 

nätverk och de allianser och joint ventures det har. Därför kan relationer med andra företag, 

komplementära företag och konkurrenter vara ett företags stora tillgång och en nödvändighet för 

den kopplade processen i öppen innovation. (Gassmann & Enkel, 2004) 



45 
 

Öppen innovation passar inte för alla typer av industrier eller produkttyper. Exempelvis passar det 

industrier där det krävs underförstådd, ej påtaglig, kunskap för att uppfinna och komplexiteten på 

gränssnittet är hög är det bättre med öppen innovation än med stängd. I Tabell 3 beskrivs vilka 

karaktärsdrag som passar en öppen respektive en stängd innovationsprocess bäst. (Gassmann & 

Enkel, 2004) 

Tabell 3. Karaktärsdrag som passar stängd respektive öppen innovation (Gassmann & Enkel, 2004, s.14) 

Öppen innovation Stängd innovation 

Hög produktmodularitet Låg produktmodularitet 

Hög industrihastighet Låg industrihastighet 

Mycket explicit och underförstådd, ej påtaglig 
kunskap krävs 

Mindre underförstådd, ej påtaglig kunskap krävs 

Mycket komplexa gränssnitt Ej komplexa gränssnitt 

Licensiering skapar positiva externa effekter Inga positiva externa effekter genom licensiering 

 

3.9 Syntes – F3 
Affärsutveckling kan beskrivas som en strategi med inriktning mot tillväxt och kan innehålla både 

strukturell tillväxt i form av förvärv och organisk tillväxt i form av förbättrad konkurrenskraft. (Karlöf, 

2008)  

I samband med affärsutveckling krävs resurser och såväl Karlöf (2008) som Lindholm Dahlstrand 

(2004) betonar vikten av entreprenören för företags tillväxt. Utöver entreprenörens egenskaper 

anser Lindholm Dahlstrand (2004) att företagets egenskaper samt företagets strategi är viktiga 

faktorer för företagets tillväxt. Karlöf (2008) anser att andra resurser som krävs är materiella resurser 

i form av lönsamhet - som i stora organisationer ofta är en förutsättning för finansiering av en 

affärsutvecklingsprocess, risktagande – både från entreprenörens och investerarens sida, samt 

kapital – viktigt då många affärsutvecklingsprocesser tar lång tid. Dock menar Klofsten (2009) att 

kapital inte är lika viktigt som att ha en bra idé och att definiera marknaden.  

En modell som kan användas till affärsutveckling är Klofstens (2009) affärsplattform som består av 

två grundvillkor uppburna av åtta grundstenar. De två grundvillkoren som måste uppfyllas för att 

uppnå affärsplattformen är enligt Klofsten (2009) att flödet av resurser in i företaget måste vara 

säkrat samt att det inom företaget måste finnas förmåga att utnyttja resurserna. 

Spin-off-företag kan beskrivas som nya aktörer grundade av anställda på befintliga företag (Klepper, 

2009). Nya affärsmöjligheter, som annars kanske inte skulle kommersialiserats, kan skapas genom 

spin-off av idéer som faller utanför kärnverksamheten i moderorganisationen (Wallin & Lindholm-

Dahlstrand, 2006).  

Klepper (2009) menar att spin-offer ofta kompenserar för sina moderbolags brister och sålunda är 

samhällsnyttiga. Han menar att utan spin-offer skulle samhället antingen inte driva eller ta längre tid 

att genomföra värdefulla idéer som etablerade företag är ovilliga att genomdriva, även om de ligger 

inom deras kärnområden. Utifrån ett microperspektiv är det möjligt att en spin-off på kort sikt skadar 

moderbolaget men enligt Klepper (2009) kan det på sikt stimulera det att förbättras.  
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Med corporate venturing menas till exempel när ett moderbolag behåller en andel i ett nytt företag, 

vilket tillåter de etablerade industriella strukturerna att anpassa sig för att skörda de ekonomiska 

frukterna, samt dela riskerna med framväxten av ny teknik. Resultatet av corporate venturing kan 

antingen bilda grunden för ett nytt affärsområde inuti moderbolaget, eller generera vinst genom 

försäljning eller börsintroducering. (Wallin & Lindholm Dahlstrand, 2006) 

King (2002) beskriver corporate venturing som ett sätt att förvandla bra idéer till kommersiella 

projekt genom utnyttjande av externa resurser. Han menar att företag med resurser internt kan sålla 

och arbeta igenom de bästa idéerna men att många företag, på grund av sin storlek och struktur, kan 

ha svårt att finna tid, resurser och finansiering för att göra detta själva. King (2002) menar att det då 

är bättre att utnyttja externa resurser, vilket också är att föredra i och med den ökade specialisering 

som råder.  

Dessa tankar om att ta hjälp av expertis som King (2002) talar om ligger i linje med Chesbrougs (2003) 

resonemang kring öppen innovation, där företagen istället för att tänka att ”de smarta personerna 

inom vår bransch arbetar för oss” ändrar tankesätt till ”inte alla smarta personer arbetar för oss så vi 

måste hitta och utnyttja den kunskap och expertis som finns hos smarta individer utanför vårt 

företag”. 

Med öppen innovation kan företag kommersialisera både externa och interna idéer med både 

externa och interna vägar till marknaden. Exempelvis kan spin-off vara ett instrument för att använda 

kanaler utanför föregets nuvarande verksamhet för att kommersialisera interna idéer, och på så vis 

skapa värde för organisationen. (Chesbrough, 2003) 

En av de stora skillnaderna mellan stängd och öppen innovation är hur förtaget selekterar idéer. Med 

öppen innovation har företaget chansen att rädda ”falskt negativa” idéer, alltså idéer som initialt ser 

ut att sakna potential men visar sig vara värdefulla. Företag som endast fokuserar internt kan gå 

miste om möjligheter som exempelvis ligger utanför företagets nuvarande verksamhet eller måste 

kombineras med extern teknologi. (Chesbrough, 2003)  
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4 Resultat från fallstudier 
Tidigare har science parks och inkubatorer presenterats utifrån teorier kring dem. Nedan presenteras 

fallföretaget för detta examensarbete, Science Park Jönköping, vars verksamhet bland annat består 

av både en science park och en inkubator. Därefter presenteras en översikt över andra projekt, med 

syfte att bland annat att öka tillväxten eller underlätta kommersialisering av fler idéer i företag, som 

har genomförts. Slutligen presenteras data från de intervjuer som genomförts med företag från 

befintlig industri. Resultaten från dessa fallstudier utgör till slut grunden för analysen. 

4.1 Science Park Jönköping 
Science Park Jönköping är en av medlemmarna i SISP och kan beskrivas som en mötesplats för 

innovativa företag och drivna entreprenörer, där i dagsläget cirka 100 företag har sina kontor. 

Science Park Jönköping ägs av Jönköpings kommun, Habo Kommun och Högskolan i Jönköping, där 

Jönköpings kommun och Högskolan i Jönköping är några av de största finansiärerna. Utöver dem 

finansierar bland annat Regionförbundet i Jönköpings Län, Almi (gamla Innovationsbron) och 

Tillväxtverket verksamheten.  Science Park Jönköping består av flera verksamhetsgrenar som riktar 

sig till bland andra entreprenörer, uppfinnare, studenter, forskare, nystartade och etablerade både 

små och stora företag, men vill öka samarbetet med befintligt näringsliv. Alla science parks i Sverige 

ser olika ut och erbjuder olika tjänster och aktiviteter. De verksamhetsgrenar som Science Park 

Jönköping består av kan beskrivas som StartUp, Inkubator, Företagspark, ServiceCenter, 

Innovationsrådgivning samt investment- och riskkapitalbolaget Jönköping Business Development 

(JBD).  

4.1.1 StartUp 

StartUp-delen består främst av affärsutveckling och erbjuder kostnadsfri rådgivning från 

affärsutvecklare kring nya affärsidéer och årligen möts Science Park Jönköping av cirka 350 olika 

idéer. Av dessa leder ett hundratal, med hjälp och råd från affärscoacher på Science Park Jönköping, 

till nya företag. Majoriteten av idéerna, cirka 70 %, kommer från högskolan och studenter och cirka 

30 % från befintliga företag eller entreprenörer som varit ute i arbetslivet ett antal år. Men relativt få 

av idéerna är avknoppningsidéer, där ägare och ledning valt att bryta ut ett nytt affärsområde eller 

en ny produkt eller tjänst i ett eget bolag. Runt affärsutvecklingen finns ett antal stödpunkter, dessa 

är: 

- Partnerföretag: innebär att idébäraren kan förmedlas kontakt med något av 

Science Park Jönköpings partnerföretag som är experter inom sina områden såsom 

juridik, revision eller teknik. 

- Matchning: innebär att det sker matchning dels generellt mellan företag i parken, 

dels mellan studenter och företag, exempelvis när studenter söker företag för 

examensarbete, samt där företag söker student. Ett exempel är 

Sommarentreprenörerna där Science Park Jönköping tar in ansökningar från 

studenter och letar projekt bland företag, sedan matchar dessa och till sist hjälper 

studenten starta en egen firma vart igenom faktureringen för konsulttjänsten kan 

ske. Detta leder bland annat till erfarenheter hos studenter av eget företagande. 

- Workshop/seminarie: dessa har olika teman, både konkreta ämnen som bokföring 

eller starta eget till inspirationsförläsning. 

- Öppna kontor: innebär passerkort till ytterdörren i kontorsdelen som kallas Spark 

där det finns obokade skrivbord. Detta riktar sig främst mot studenter som erbjuds 
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sex månader gratis i den öppna kontorsdelen, efter tre månader utvärderas 

projektet och eventuellt ges ytterligare tre månader. För uppstartsföretag erbjuds 

tre månader gratis, sedan finns möjlighet för uthyrning av en plats. Science Park 

Jönköping eftersträvar där en omsättning på nystartsföretag och människor. 

- Finansiering: innebär hjälp att hitta finansiering till projekt. Science Park Jönköping 

ser över vilka olika möjligheter som finns och vad som går att söka. 

4.1.2 Inkubator 

Inkubatorn finns till för de bolag som har en tydlig skalbarhet och tillväxtambition där en personlig 

affärsutvecklare hjälper till att få företaget att utvecklas och växa genom att bland annat se över och 

ge råd och stöd kring affärsmodell, finansiering, teamkompletteringar och internationalisering. 

Normalt följer inkubatorn bolagen under två-tre år och affärsutvecklaren lägger i genomsnitt fyra 

timmar per vecka på bolagen. Detta innebär att affärsutvecklaren får en nära relation till bolagen och 

kan göra skillnad i arbetet att utveckla bolaget. Bolagen i inkubatorn omsätter normalt mellan 0-10 

MSEK och gemensamt är viljan att ta nästa steg både nationellt och internationellt. Totalt arbetar 

inkubatorn med 13-15 bolag och intag görs löpande. 2012 attraherades cirka 17 MSEK i kapital till 

bolagen och de sysselsatte drygt 30 personer. 

4.1.3 Företagspark 

I Företagsparken sitter cirka 100 företag i olika storlekar och inom olika branscher, dock är de flesta 

företagen tekniktunga. Ett av målen med parken är att fungera som en mötesplats och generera 

synergieffekter och nya konstellationer som kan leda till nya idéer, Science Park Jönköping arbetar 

därför mycket med matchning när det gäller placering av företagen. De företag som hyr kontor i 

parken ska vara i framkant i sin egen bransch och i utveckling, se möjligheter i stark koppling till 

högskolan samt se nytta och möjlighet i närheten till andra företagen i parken och att det finns 

företag med både gemensamma och andra intressen och dra nytta av detta.  

4.1.4 ServiceCenter 

ServiceCenter är den del av Science Park Jönköping som underlättar för små företag i parken och 

innefattar reception, mötesrum, gemensamma kök, gym med mera.  

4.1.5 Innovationsrådgivning 

Innovationsrådgivningen är en del av Innovationskontor Väst20 som är ett av åtta innovationskontor i 

Sverige som har i uppgift att hjälpa forskare med nyttiggörandet av forskning. Detta enligt 

högskolornas tredje uppgift, som innebär att allmänheten ska kunna nyttja forskningen. Arbetet 

innebär dels en operativ insats, att söka upp forskare och att forskarna själva söker kontakt, och dels 

strategiskt arbete som att sätta upp och tidigt finna ett system för att hantera avtal och liknande. För 

att sammanföra forskare och näringsliv kommer ett projekt, med sponsring från Innovationskontor 

Väst, starta våren 2013. Projektet ska heta SP Launch och vara ett lunchevenemang där forskare med 

intressanta områden bjuds in för att hålla ett lunchföredrag i stil med ”TED-talks”21. Där kommer 

Science Park Jönköping agera moderator och bjuda in relevant publik i form av näringsliv, andra 

forskare och entreprenörer, efter föreläsningen ska det sedan finnas tid för snabba frågor. Innan 

föredraget får forskaren en viss coachning för att förbereda presentationen, det kan även vara ett 

företag som föreläser. Science Park Jönköping ska efter evenemanget fråga deltagarna om 

                                                           
20

 http://innovationskontorvast.se/ikv/ 
21

 http://www.ted.com/talks 

http://innovationskontorvast.se/ikv/
http://www.ted.com/talks
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evenemanget har passat, om matchningen har varit bra och om de ska vidarebefordra kontakter. 

Detta projekt ska bland annat hjälpa till att förtydliga innovationsrådgivningen för näringslivet.  

4.1.6 Jönköping Business Development 

Jönköping Business Development AB (JBD) är ett investmentföretag som ägs av Science Park 

Jönköping, Högskolan i Jönköping, Sjätte AP-fonden, LRF, Länsförsäkringar och ett antal privata 

investerare. Till skillnad från många andra riskkapitalister är JBD villiga att gå in med kapital i mycket 

tidiga skeden, oftast som första externa investerare. JBD letar efter företag med tillväxtambitioner 

och en innovativ, repetitiv produkt eller tjänst med internationell potential. JBD investerar oftast 

mellan 0,5-2 MSEK per investering och man har en kapitalbas på cirka 30 MSEK. 

4.2 Andra initiativ 
För att kunna analysera hur fler idéer från näringslivet kan kommersialiseras har en undersökning 

gjorts av andra initiativ och projekt som har en liknande agenda och syfte. Information kring dessa 

initiativ har samlats in via intervjuer med representanter för dessa initiativ och har behandlat dess 

bakgrund och syfte samt vad som har fungerat bra respektive dåligt i dessa projekt.  

4.2.1 Saab Ventures 

Saab Ventures är en corporate venturing-enhet inom Saab AB, alltså ett företagsriskkapitalbolag. 

Saab Ventures jobbar med två delar, dels spin-in som är ett komplement till Saabs Mergers & 

Acquisitions, men majoriteten av investeringarna är spin-off eller avknoppningar. Saab Ventures 

grundades 2001 då Saab köpte Celsius som då hade en ganska spretig portfölj. Ett av bolagen 

tillverkade en blodplasmacentrifug, vilket inte alls låg i linje med vad Saab ska göra, därför bildades 

Saab Venture Capital Council för att se vad man kunde göra åt saken. Efter hand började man inse att 

det fanns potential inom övriga Saab AB att göra andra saker och att det kanske var bland de civila 

applikationerna av militär teknik det fanns mer att göra och hela tiden fundera över vad man kunde 

göra för att starta nya bolag. 

Avknoppningar skedde även innan Saab Ventures start men det var inte något systematiskt arbete 

och oftast var det avknoppningar av större enheter. Avgränsningen mot vad som var kärnverksamhet 

var då lite mindre skarp än den är idag, vilket ledde till att en del produkter kom fram som senare 

knoppades av. Idag är kärnverksamheten, dess mål och process betydligt mer definierad och 

kontrollerad vilket gör att det inte finns utrymme för de här idéerna där utan de kommer till Saab 

Ventures i en tidigare, mer omogen fas. Idag arbetar de betydligt mer effektivt med att utvärdera och 

utveckla sina idéer och har blivit bättre på att lägga ner sådant som inte fungerar mycket tidigare och 

istället använda en process med olika "grindar" för att säkerställa att bara livskraftiga idéer får 

fortsatta resurser. 

Ett annat incitament för Saab Ventures verksamhet är att Saab AB lägger ned väldigt mycket av sin 

omsättning på FoU genom vilket det dyker upp ny teknik och idéer som man sedan inte satsar vidare 

på inom kärnverksamheten.  Det finns ett ansvar gentemot aktieägarna att skapa så mycket värde 

som möjligt för de resurser som läggs på FoU, vilket har lett till att Saab Ventures kan vara en enhet 

som tar hand om de idéer som hamnar utanför kärnverksamheten. Då kan kärnverksamheten ostört 

fokusera fullt på sin verksamhet. 

http://www.development.nu/
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4.2.1.1 Avknoppningar 

De typer av avknoppningar som Saab Ventures hanterar är: ”non-core technical ideas”, ”civilian 

applications of militairy technology” och ”non-core units”. Non-core technical ideas innefattar teknik, 

idéer, produkter eller patent som inte satsas på i kärnverksamheten. De befinner sig oftast i väldigt 

tidiga faser och det finns sällan några marknadsstudier gjorda.  Det finns oftast inte heller någon 

personal knuten till idén utan de jobbar vidare med kärnverksamheten och kan på sin höjd finnas 

med som rådgivare framöver. Civilian applications of militairy technology är teknik eller produkter 

som är färdiga/mogna och säljs inom Saabs kärnverksamhet men där det kan finnas andra 

användningsområden för tekniken på den civila (icke kärnverksamhet) marknaden. Exempel på det är 

företaget C-leanship som ska använda den ROV22 som Saab säljer militärt samt till off-shore för att 

sätta ett tvättaggregat på och tvätta skroven på stora containerfartyg. Ett annat exempel är att Saab 

har en bildbehandlingsteknik som de äger rättigheterna till och använder i kärnverksamheten men 

som de har licensierat ut till vissa civila applikationer eller marknader och byggt ett antal bolag kring 

samma grundteknik men med fokus på olika applikationer på olika marknader. Non-core units 

innebär i sin tur hela avdelningar som inte satsas på i kärnverksamheten, oftast en mogen produkt 

med tillhörande personal. Är avdelningarna/dotterbolagen tillräckligt stora kan de värderas och säljas 

genom Saabs Mergers & Acquisitions process, men är de lite mindre så kan man behöva rekrytera in 

kompletterande kompetenser samt låta dem växa innan de säljs av helt. 

4.2.1.2 Investeringar 

Sedan starten 2001 har 23 investeringar gjorts, med en internränta på 20 %. Det finansiella är en 

viktig del för Saab Ventures och så länge avkastningen ligger över moderbolaget så finns ett 

existensberättigande. Övriga positiva effekter som har kommit ur Saab Ventures är naturligtvis HR-

frågan. När anställda har idéer, som inte ligger i den del av företaget som de jobbar, tas de om hand 

av Saab Ventures och de anställda uppmuntras att komma upp med idéer. 

Årligen tar Saab Ventures emot cirka 30-40 idéer. Hälften av dessa är potentiella spin-in där 

majoriteten kan läggas ned relativs snabbt efter en första strategisk utvärdering men där en handfull 

går vidare i djupare utvärdering. Andra hälften är potentiella avknoppningar där de lägger ganska 

mycket tid på många av casen. 

4.2.1.3 Exempel på investering 

Ett väldigt bra exempel som innehåller många positiva aspekter är ett företag som heter Minesto och 

ligger i Göteborg. De arbetar med att ta fram en undervattensdrake som omvandlar tidvatten till el. 

Det var en idé som en enskild anställd hade, som är en passionerad miljövän. Han jobbade med 

aerodynamiska frågor på Gripen vid det här tillfället, medan den här tekniken är samma principer 

fast med hydrodynamik, det var inget hans chefer tyckte var jätterelevant. Då kom han till Saab 

Ventures väldigt tidigt och skrev på papper. Därefter startades ett samarbete mellan Saab Ventures 

och Encubator23 som finns i Göteborg tillsammans med Chalmers entreprenörsskola. De tillsatte ett 

team med tre studenter som under ett år tog fram affärsplanen. När de var klara och hade en 

affärsplan och Saab Ventures hade engagerat andra investerare bildades ett bolag där Saab Ventures 

blev delägare. En av studenterna är fortfarande VD, och har följt med hela vägen. De positiva 

aspekterna är bland annat att den anställde har fått utlopp för sin idé, han har fortsatt att vara 

                                                           
22

 ROV – Remotely Operated Vehicle 
23

 http://www.encubator.com 

http://www.encubator.com/


51 
 

anställd på Saab men har kunnat satsa lite tid på att vara rådgivare för bolaget. Dessutom är det ett 

bolag som verkar inom miljöteknik vilket ytterligare ger positiva poänger till Saab. 

4.2.1.4 Spin-off-process 

Saab Ventures process, se Figur 16, börjar med att idéer kommer in och de som vid en första anblick 

inte rensas bort går sedan vidare i processen. Idéer kan komma till Saab Ventures på flera sätt, 

antingen genom att Saab Ventures söker upp, eller att avdelningarna kommer med någon ny idé, 

dels genom att vara extra synliga i intranätet och visa upp goda exempel. Saab Ventures träffar även 

alla affärsenheter och deras strategidelar regelbundet för att visa på att de kan kontakta Saab 

Ventures, inte bara när anställda har en idé eller ett patent som de inte använder, utan hela tiden 

tänka andra applikationer på idéer som kan användas utanför Saab. Saab Ventures försöker också 

fråga företag de träffar vad de har för problem och få igång tankar hos externa parter att det kan 

finnas svar och lösningar innanför Saab och möjliga samarbeten. 

 

Figur 16. Spin-off-processen enligt Saab Ventures 

Alla idéer tas in och första steget för en ny idé är att genomgå en ”feasibility study” och den gör 

antingen Saab Ventures själva, eller tar hjälp från studenter och ibland innovationssystemet. Då de 

tar hjälp av innovationssystemet innebär det att de tillsätter resurser i form av studenter, egna 

anställda eller entreprenörer för att genomföra en utvärdering av en idé/tar fram affärsplan. 

Motprestationen från Saab Ventures sida brukar vara: 

1. Om idén håller så lovar Saab Ventures att låta ett framtida bolag få genomgå inkubatorns 

process, sitta i science parken, delägarskap till den andra parten eller dylikt alternativ. 

2. Om idén håller men Saab Ventures vill behålla den så lovar de att ersätta för nerlagt arbete. 

3. Om idén inte håller så står varje part för de resurser man lagt ner och ingen har några krav på 

den andre. 

För att sammanfatta så är det någon i innovationssystemet som står för resurserna mot att Saab 

Ventures lovar att följa deras processer samt ge bort en del av uppsidan och kontrollen. 
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En feasibility study görs för att få den första marknadsanalysen. Den inkluderar frågor så som vilka 

problem finns på marknaden? Hur ser vår lösning ut? Vilka har problemen och vad är de villiga att 

betala för en lösning? Vad skulle det kosta för att lösa problemet? Ser idén fortfarande lovande ut 

och kalkylen går ihop så är nästa steg att ta fram en affärsplan, detta gör antingen Saab Ventures 

själva eller med hjälp av någon entreprenör som finns i nätverket, konsulter eller 

innovationssystemet. Det är inte alltid nödvändigt att alla idéer måste bli nya bolag, utan det finns 

andra alternativ. Det kan till exempel finnas andra bolag som kan vara villiga att köpa patentet eller 

tekniken dag ett. Det är dock lite riskabelt så vid dessa tillfällen används rådgivare som är vana att 

sälja patent.  

Om beslutet blir att starta bolag så har Saab Ventures en investeringskommitté som består av både 

interna och externa personer och har ett mandat från Saab AB:s styrelse kring hur mycket pengar 

som får investeras totalt per bolag och hur mycket som maximalt får investeras. Till kommittén 

föreslås vilken investering som ska göras och de kan komma med förslag eller ändringar. Detta 

innebär en snabb beslutsväg, vilket är viktigt i dessa sammanhang då det handlar om helt andra 

risker och ledtider och mycket mer volatilt än bolags normala processer. Saab Ventures försöker 

alltid hitta medinvesterare de gånger bolag bildas. Hittar de inte entreprenörer som är villiga att gå in 

mot ägarandelar eller professionella investerare som är villiga att satsa pengar brukar detta vara en 

indikation på att Saab Ventures inte bör göra det heller. 

4.2.1.5 Skapande av avknoppningar 

Saab Ventures har fyra byggstenar när de bygger bolag. Dels måste det finnas någon teknologi eller 

erbjudande, sedan människor som har marknads- och domänkunskap samt kunskap om de 

affärsmodeller som ska användas. Det tredje är entreprenörskap och att entreprenörerna får rätt 

miljö och mandat för att genomföra det de ska. Den sista byggstenen är kapital. För Saab Ventures 

brukar inte kapital vara något problem då de kan gå in med eget kapital, så det är inte den 

byggstenen som är den svåra. Saab har tung FoU vilket ger många tekniska idéer att bygga på . Det 

de anser svårast är att hitta entreprenörer som har rätt domänkunskap, rätt marknadsplaner och hur 

en produkt ska säljas, att hitta rätt i värdekedjan. 

En svårighet Saab Ventures upplever är att majoriteten av deras avknoppningar är teknologi söker 

marknad. Deras mest lyckade avknoppningar däremot bygger på att någon utifrån säger att de har 

ett problem vilket de tror Saab har teknologin för att lösa. I de fallen undersöker Saab Ventures detta 

vilket kan leda till att de kan göra något tillsammans istället för att Saab bara blir en underleverantör. 

Fyra av de 23 bildade bolagen bygger på problem söker lösning och har varit mycket lyckade. 

Svårigheter för mindre bolag än Saab när det gäller att ta hand om idéer kan till exempel vara att ta 

fram beslutsunderlag för att avgöra om man bör satsa på en idé eller inte. De gånger beslut ska fattas 

utan underlag blir det oftast ett nej. Ett fall då Saab Ventures inte såg så stor potential i en idé direkt 

tog de hjälp av Encubator och istället för att lägga egna resurser och tid på denna idé lät de 

Encubator göra det mot en del i projektet. Nästa problem kan vara att även om företaget har 

beslutsunderlag kan det vara svårt att avgöra om idén är relevant för moderbolaget eller ej, man vill 

inte släppa iväg något som kan vara kärnverksamhet. I många fall finns det i samarbete med 

innovationssystemet en möjlighet att köpa tillbaka idén, då de lagt ned tid och byggt ett värde. Den 

möjligheten kan öka chanserna för fler idéer att kommersialiseras. Företag generellt kan ha 
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svårigheter med att snabbt utvärdera idéer och ge konstruktiv feedback, vilket leder till att man inte 

får ett flöde av idéer. 

4.2.1.6 Förslag från Saab Ventures på vad Science Park Jönköping kan göra 

Vid frågan om vad Science Park Jönköping skulle kunna göra för att bidra till att fler idéer 

kommersialiseras blev svaret att det är viktigt att fokusera på win-win. Bolagen behöver få veta vilka 

fördelarna är för dem att satsa på fler idéer. En viktig punkt är att bolagen får en större utväxling på 

sina FoU-resurser. Med hjälp från science parks och inkubatorer kan de få hjälp i ett tidigt skede och 

behöver inte satsa egna resurser, utan det är först när det finns mer information som friheten finns 

att göra valen. Där ett av valen bör vara att man har möjligheten att plocka tillbaka en idé, så 

företaget kan vara trygga i att de inte gjort något strategiskt misstag. Nästa viktiga aspekt är HR-

aspekten, att vara en attraktiv, innovativ och kreativ arbetsplats som tar hand om anställdas idéer 

och utvärderar dessa istället för att bara säga nej. De idéer som företaget släpper ifrån sig kan vara 

kopplade till bolagets verksamhet utan att vara kärnverksamhet. Med goda relationer kan detta leda 

till vidare samarbeten mellan avknoppning och moderbolag. 

Det är viktigt att visa vilka verktyg science parks och inkubatorer kan erbjuda, att processen inte är 

hård utan kan anpassas från fall till fall, där olika verktyg finns till hands i olika skeden av processen. 

Ett verktyg kan vara samarbete med studenter, där Saab Ventures har mycket god erfarenhet av att 

50 timmar på en student kan leda till en bra första marknadsanalys, som kan bidra till ett första 

beslutsunderlag. Nästa verktyg för att göra en fördjupad analys kan exempelvis vara ett team av 

studenter eller att man tar in en entreprenör. Vidare kan det handla om att visa att om ett bolag 

bildas finns ett nätverk av entreprenörer, kopplingar till mjukkapital och inkubator. Det är också 

viktigt att visa företaget den erfarenhet science parken och inkubatorn besitter och förmågan att ta 

hand om hela processen. Ytterligare ett argument för företagen att samarbeta med science parks är 

det ekosystem de bygger upp med kluster och att regionen blir attraktiv, vilket kan leda till fler 

rekryteringsmöjligheter. 

4.2.2 Demola East Sweden 

I Demola East Sweden erbjuds näringslivet möjligheter att i olika projekt utveckla sina idéer 

tillsammans med studenter från Linköpings universitet. Demola East Sweden drivs av Norrköping 

Science Park i samarbete med Linköpings universitet och Norrköpings kommun. 2009 var en 

universitetsdelegation från Linköpings universitet på utbyte i finska Tammerfors. Där kom de i 

kontakt med Demola, vilket är ett projekt som startade i Tammerfors 2008, där det drivits 

framgångsrikt och företag som Nokia och Microsoft har medverkat. Efter detta blev Linköpings 

universitet väldigt intresserade, då de ansåg att det passade regionen och hur man tänker med 

studenter. Efter besöket började man arbeta med att få in projektet på neutral mark, och då ansågs 

Norrköpings Science Park vara den perfekta miljön för att tillhandahålla en sådan typ av verksamhet 

som Demola är. Många företag vill komma i kontakt med universitetet vilket ofta är väldigt svårt. Om 

Norrköpings Science Parks roll är att förenkla för näringslivet att komma i kontakt med studenterna 

och göra arbetet mot den akademiska strukturen så förenklar det för näringslivet då det egentligen 

är två helt olika världar. Det är en väldigt bra roll för en Science park att ha, då man ofta har väldigt 

bra kontakt med både universitet och näringsliv, kan då sådan verksamhet som Demola förläggas i 

samband med det så blir det ännu enklare för alla att samarbeta. 
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I juni 2012 kom Fredrik Borgsjö in som tilltänkt verksamhetsansvarig, han var konsult i början och 

tittade då på de möjligheter som fanns. Sedan 1 oktober 2012 har han varit anställd och jobbat med 

detta på heltid. Borgsjö fann att stora företag idag har egna innovationssystem och vill jobba med 

tidiga idéer och föda dem där, medan de mindre bolagen, små och medelstora företag, gärna vill 

men saknar struktur för hur man kan samarbeta på sådana här sätt, och då kommer Demola perfekt 

in i sammanhanget. 

I december 2012 startade tre pilotprojekt i Demola East Sweden i Norrköping, som avslutades 31 maj 

2013. En av idéerna kom från ett inkubatorsföretag; Lead, en idé kom från en privatperson i 

Östersund och den sista idén kom från Visualiseringscenter C i Norrköping. Under tiden arbetade 

Fredrik med att söka upp de stora bolagen, då de har långa processer för att komma in internt. 

Resultatet av detta är att Saab, Ericsson och ABB i Västerås nu är med och kan föra in idéer i Demola 

East Sweden. Till hösten 2013 finns det 13 projekt som ska starta i Norrköping med ett 70-tal 

studenter. Idéerna är tidiga men det finns tankar kring hur de ska utvecklas.  

4.2.2.1 Olika typer av idéer  

Idéerna som kommer in kan vara helt nya idéer där företagen ser att det här kan bli en utveckling av 

företaget, till exempel för att göra det mer känt eller hitta nya vägar att gå inom företaget. Sedan 

inkommer också helt nya idéer som kanske kan bli ny avknoppningsverksamhet, eller att bolaget kan 

växa. Rena utvärderingar av idéer kan, eftersom projekten försöker jobba så tvärvetenskapligt som 

möjligt, innebära problem eftersom man analyserar utefter sina kompetensområden i det, men det 

beror på storlek och omfattning.  Förmodligen kommer några sådana idéer hittas i Linköping till 

hösten då det är några företag som antytt att de skulle vilja utvärdera. 

4.2.2.2 Mål med Demola East Sweden 

Målen med Demola East Sweden är ganska många. Det finns i Norrköping och är på gång i Linköping 

så man tittar dels på varje stad, dels är målet få fler studenter att stanna kvar i regionen efter 

avslutad examen och att det föds nya företag. En annan effekt kan vara att företagen faktiskt 

anställer studenterna och ett annat mål är också att få ökat söktryck på universitetet. Det genererar 

även skatteåterbäring till kommunerna och regionen.  Nästan hela systemet gynnas genom detta 

projekt. 

4.2.2.3 Varför ska företag använda sig av Demola? 

Ett motiv till varför företagen ska lämna idéer till Demola East Sweden är att de där kan testköra sina 

projekt och gillar de inte resultatet så behöver de inte betala för det men gillar de resultatet så måste 

de köpa tillbaka det från studenterna. Den summan sätts när projektet lämnas in till Demola, så nu 

inför hösten skrivs kontrakt med alla så att det finns färdigt när man startar upp det i september. 

Summorna ligger ungefär från 5000 till 50000 SEK per projektgrupp som idén går in i och det är lite 

olika kriterier som måste uppfyllas för det. Det har hittills inte varit några problem att få in nya 

projekt eller idéer. Borgsjö berättar att vart han än har vänt sig har det varit positiva miner, alla gillar 

idén. Företagen ser fördelarna med att det är gratis att lämna in idéer, de får kompetensen, som från 

universitetet är mycket stor, det är civilingenjörer och det är kandidatstudenter med flera, som får 

titta och utvärdera idéerna och Borgsjö menar att studentgrupperna kommer fram med fantastiska 

resultat.  I slutändan köps de flesta idéer tillbaka på ett eller annat sätt. Resultaten från 

pilotprojekten är inte helt klara än men troligtvis köps två av tre tillbaka. Om idén inte köps tillbaka 

så äger studenterna fortfarande det som de har gjort.  
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Företagen får inte styra idén mot ett specifikt resultat för då kan de lika gärna outsourca och köpa 

det av ett annat företag som utvecklar det, om de vet precis vad de vill ha. Demola jobbar med 

studenternas kreativitet hela tiden, att det behålls. När företaget lämnar in idén så ska den vara så 

pass öppet skriven att det kan bli lite vad som helst, det är därför det kallas lite av en öppen 

innovation också. 

4.2.2.4 Processen i Demola 

Idéerna väljs ut utifrån en frågeställning, därefter tas de vidare till en styrgrupp som består av 

programansvariga examinatorer som tittar väldigt övergripande på om den passar in för i den här 

typen av utbildning. Studenterna får genom projektet 7,5 till 10 högskolepoäng och projekttiden är 

en termin, eller fyra månader. 

Efter att idéerna har samlats in skrivs korta beskrivande texter som sedan läggs upp på hemsidan24 

där det står vilken kompetens studenterna bör ha för respektive projekt. Studenterna söker sedan 

första- till tredjehandsval. Det är troligt att projekt från Saab får högre tryck än vad det blir på en 

privatpersons idé. Sedan grupperas studenterna ihop och då tittar man på kompetens och intresse 

och utgår inte från kurser studenten läst utan söker efter en individ som har ett driv och intresse som 

kan tillföra projektet något. Man träffar inte alla studenter innan utan endast några få, andra har 

man telefonkontakt med och någon kontaktas per mejl beroende på placering. Studenten får sedan 

ett mejl när den har blivit antagen till det här projektet och när det startar upp och sådana praktiska 

saker. Till hösten i Linköping ser det ut så att man som student går in och söker sig till projektet och 

efter det blir antagen till en kurs. Det är lite syftet med det, att det är projektet som är kursen. 

Grupperna är på tre, fem eller sju studenter med tvärvetenskaplig karaktär. 

Science Park Norrköping tillhandahåller sedan facilatorer under projektets gång som är med i 

grupperna och har värderingsworkshops och stöttningar under projektbeskrivningstiden och så 

vidare. Sen ser de till att studenterna alltid har det material de ska ha och håller koll på 

gruppdynamiken. Samt att det fungerar i projekten och är lite extra stöttning om man behöver 

kontakter med andra bolag. 

4.2.2.5 Hjälp från Demola East Sweden och andra Demola-center 

Demola East Sweden betalar en viss summa per år som en licens i vilket det ingår fördelar som redan 

är gjorda inom Demola, exempelvis färdiga kontrakt. Till det finns det workshops och processer som 

kan köpas till och få hjälp med att komma igång. Borgsjö berättar att gruppen i Finland utbildade 

dem i Norrköping, för att Finland och Norrköping sedan ska hjälpas åt att utbilda de andra i Sverige. 

Lund och Malmö har redan fått mycket hjälp och Sundsvall kommer få hjälp när de snart ska komma 

igång. Detta för att öka nätverket, som också är internationellt.  Det finns sex Demola-center i fyra 

länder och ett femte land är på väg. 

4.2.2.6 Patent och skydd av idéer  

Kontrakten är på cirka sju sidor men är väldigt skyddande och innebär ett ramavtal som också är 

globalt. Norrköping Science Park skriver avtal med företaget och både IP-skydd och sekretesskydd 

ligger med i det kontraktet. Sedan skrivs ett avtal med studenterna där det står att de får låna IPR 

och sekretess av företaget, men att det måste lämnas tillbaka sedan. Allt studenterna har tagit fram 

uppe på den ursprungliga idén äger de. Det finns två bra styrningar åt båda hållen, som skyddar både 

                                                           
24

 http://eastsweden.demola.net 

http://eastsweden.demola.net/


56 
 

studenter och företag. I kontraktet finns även tystnadsplikt, NDA – Non Disclosure Agreement, vilket 

innebär att allt det som är sekretessbelagt aldrig kommer ut. Det är de enligt Borgsjö stentuffa med. 

Om det gäller djupa företagshemligheter kan det bli aktuellt att studenterna får förlägga arbetet på 

företaget. Det kan bli fallet med vissa projekt från exempelvis Saab. Det är för att skydda båda 

studenter och företag, Saabs tystnadspliktsavtal är över 800 sidor långt och då gäller tystnadsplikt för 

livet om man skriver på ett sådant.  

Borgsjö säger att de arbetar för att få lite mer öppenhetstänk när det gäller idéer då vi i Sverige som 

land är väldigt slutna, att man inte vill prata om sina idéer utan vill ta patent. Han menar att det är 

lite att jobba mot sig själv. Idag finns något som kallas idéskydd, som har funnits i många år och 

används mycket i USA och Silicon Valley. Om du har en idé så skriver man ned den på ett papper och 

ber två-tre stycken att skriva under det med datum, då har man idéskydd på det. Det gör att det går 

enklare att kommersialisera idén snabbare och ta patent på den senare.  Borgsjö rekommenderar att 

sända en kopia med underskrifter till sig själv också i ett slutet kuvert med poststämpel, då är det 

väldigt säkert. 

4.2.2.7 Resultat och erfarenheter från Demola East Sweden 

Hittills har projektet resulterat i en del positiva effekter som inte var förväntade. En del problem som 

kunde dyka upp hade identifierats, ett exempel var att få studenter att tycka att det här var kul. 

Studenterna tyckte dock att det här var fantastiskt kul, att få komma loss från universitetet, att sitta i 

en miljö utanför, komma i kontakt med andra bolag och sen att studenterna verkligen gillar att jobba 

tvärvetenskapligt och att lära sig kommunicera med andra kompetensområden. Det framhävde de 

mycket på sina avlämningar. Ytterligare en effekt att företagen verkligen gillar det också, de blev 

häpna av det, vilka resultat studenterna kom fram med och att det är bra grejer som görs.  Det är 

mycket som har varit positivt, sen finns det också mycket saker som behöver förbättras, men det var 

det som var tanken med pilotprojektet.  

Borgsjö anser att det är ganska speciellt om idéer resulterar i avknoppningar hos företag, då de kan 

vara rädda att förlora sin kompetens. Han brukar då rekommendera att företaget bör vårda 

avknoppningen och stötta personen att göra sitt avknoppningsbolag genom att till exempel gå in som 

delägare i bolaget. När företaget gör det har det fortfarande en anknytning till den typen av 

kompetens, är delägare i ett annat bolag, har fortfarande lite inflytande samt andra synergieffekter. 

Borgsjö menar också att det faktiskt kan vara viktigt att våga släppa taget om vissa kompetenser som 

finns, det är inget som är farligt. Om en kompetens lämnar så kan en ny tillkomma som till och med 

kan vara bättre för företag. Företag kan stirra sig så blind på det de har och glömma bort vad som 

eventuellt kan tillföras. Uttrycket ”kill your darlings” är väldigt bra, våga släpp taget, det är positivt. 

4.2.2.8 Förslag från Demola East Sweden på vad Science Park Jönköping kan göra 

Borgsjö märkte när han började arbeta på Norrköping Science Park att i varje region i Sverige så görs 

väldigt mycket bra saker, fast på olika håll. En åtgärd för att förbättra arbetet var att de samlade alla 

personer som jobbar mot näringsliv runt ett bord, en från varje avdelning och universitet för att runt 

detta bord ha idéutbyte med allting som man stöter på i näringslivet. Borgsjö menar att detta kan 

vara en viktig åtgärd för science parks och inkubatorer för att fler idéer från näringslivet ska 

kommersialiseras. De tillsatte en grupp på 10-12 personer från olika delar av regionen som idag 

jobbar mot företag och universitet helt och hållet. Gruppen består av fundraising, 

innovationskontoret, science parks i Norrköping och Linköping samt olika kluster. Därefter bollade de 
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idéerna sinsemellan. Inkubatorn Lead söker till exempel tidiga bolag, där Almi kanske kan vara 

intresserade av att stötta, eller så kan en idé läggas i Demola eller som ett exjobb, och på så vis bollas 

idéerna vidare till rätt instans och trillar på detta sätt inte ur systemet. Gruppen skapar nya 

kontakter, det är lättare att få kontakt med nya företag, lättare få kontakt med universitet och 

arbetet flyter på ett helt annorlunda sätt. Borgsjö påpekar att han varmt skulle rekommendera att 

man började med att titta på ett likande sätt att arbeta i andra science parks och inkubatorer.  

4.3 Resultat från företagsintervjuer 
Nedan presenteras en sammanfattning av de fem företagsintervjuer som genomförts. Resultatet från 

intervjuerna presenteras utifrån de frågeställningar som definierats tidigare i metoddelen. Frågorna 

under intervjuerna var öppna och handlade inledningsvis om företagens innovationsprocesser, först 

på översiktlig nivå för att sedan gå lite djupare in på vissa punkter. Intervjuerna fokuserade vidare på 

idégenerering, och hur idéer tas om hand, följt av hur idéer väljs ut. Sedan frågades specifikt om idéer 

utanför kärnverksamheten och efter det diskuterades svårigheter och förbättringspunkter med 

företagets innovationsarbete. Slutligen ställdes ett par frågor om företagets syn på Science Park 

Jönköping. 

4.3.1 Respondenter 

4.3.1.1 Fagerhult 

Fagerhult är ett företag som utvecklar och tillverkar belysningssystem. 

Respondenten på Fagerhult är konstruktionschefen som har arbetat som det på Fagerhult i 1,5 år. 

Tidigare har han haft ungefär samma jobb, utvecklingschef, i Kina för Fagerhult. Innan dess har han 

också arbetat som avdelningschef på Volvo.  

4.3.1.2 Kapsch 

Kapsch utvecklar intelligenta transportsystem. 

Respondenterna på Kapsch är utvecklingschefen samt tre linjechefer för avdelningarna Tools, Video 

and Roadside samt Onboard equipment. 

4.3.1.3 Sensys 

Sensys utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. 

Respondenten på Sensys är utvecklingschef med ansvar för utvecklingsavdelningen, vilken består av 

hälften av bolaget personalmässigt. Han är även medlem i ledningsgruppen. Han har under sin tid på 

Sensys, cirka 13 år, i princip arbetat som utvecklingschef hela tiden, tidigare parallellt som 

marknadsansvarig för Nordamerika när företaget var mindre. Han har tidigare bland annat arbetat 

med programvara och projektledning på Combitech och som elektronikkonstruktör på Saab. 

4.3.1.4 Combitech 

Combitech är ett teknikkonsultbolag inom ett flertal branscher. 

Respondenten på Combitech har titeln affärsutvecklare, men jobbar samtidigt ganska diverse. I vissa 

lägen som konsult och jobbar med förändringsledning och metodik eller systemutveckling samt håller 

i kurser. Han är även kallad teknikledare. 
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4.3.1.5 Fläkt Woods 

Fläkt Woods utvecklar och tillverkar ventilations- och luftbehandlingssystem. 

Respondenten på Fläkt Woods arbetar som utvecklingschef och ansvarar för utvecklingsarbetet, 

vilket han har gjort sedan januari 2013. Han har arbetat med produktutveckling sedan examen 1995, 

varav nio år på Husqvarna, sex år inom fordonsindustrin och några år däremellan inom 

produktionsteknik i möbelindustrin. Då respondenten endast varit utvecklingschef på Fläkt Woods i 

fyra månader då intervjun gjordes var vissa frågor svårare än andra att besvara men han svarade på 

dem så gott det gick. 

4.3.2 Företagens innovationsprocesser 

4.3.2.1 Fagerhult 

På utvecklingsavdelningen arbetar fem olika team som alla har en teamledare. Ett av teamen arbetar 

med kundspecificerade produkter, det vill säga kunder som vill ha en speciell produkt en gång. Några 

team jobbar med standardprodukter, katalogprodukter och utvecklar dem. Ett av teamen är infört 

under det senaste året och kallas för det tekniska teamet eller konceptteamet. Deras uppgift är att 

springa lite före. Halva tiden ska de ta fram koncept på nya produkter och halva tiden syssla med ren 

teknikstudie och det kan vara allt från att uppfinna till att utveckla någon komponent som sedan kan 

användas i olika sammanhang eller att testa och utvärdera ny teknik från leverantörer som kan vara 

till nytta. Varje fredag går de igenom vad som ska göras löpande, dels stämmer de av det de håller på 

med och dels kommer det också upp nya idéer. 

Konstruktionschefen berättar att de inte följer någon speciell innovationsprocess, det arbetet är inte 

jätteformaliserat, däremot har de en utvecklingsprocess med olika faser och gater. Den inleds i regel 

när de utifrån en produktchef vet vad de ska göra och vad det får kosta och så vidare. 

Utvecklingsprocessen har ett antal olika faser där varje fas inleds med en grind, varje grind har ett 

antal förutbestämda kriterier som ska vara uppfyllda för att gå vidare som är satta sedan en lång tid 

tillbaka. Processen börjar med en konceptfas, där de egentligen ska ha en grov lösning på vissa 

speciella teknikområden, i deras fall ljus. De ska kunna ha en idé om hur de ska kunna ta hand om 

värmen, ungefär hur det ska se ut och identifierat diverse risker.  Sedan går processen in i en grind till 

och sedan inleds en förstudiefas. Förstudiefasen är lite mer riktad, där ska finnas någon form av 

lösning med en prototyp. Därefter en grind. Sedan tas det slutgiltiga beslutet om projektet ska göras 

eller inte, det kan exempelvis komma fram att det blir för dyrt. Sedan kommer en grind. Därefter 

kommer en kort planeringsfas på cirka två veckor, där en projektgrupp sätts ihop med konstruktion, 

inköp, produktionsteknik, labbet och några som kallas projektkonstruktörer som jobbar mer med 

emballage och liknande frågor. Innan det har det mest varit konstruktörer som gjort saker i 

processen. Efter planeringsfasen kommer en konstruktionsfas, en grind och en verktygsfas där alla 

verktyg som behövs tas fram. Sedan kommer en nollseriefas och slutligen en förstaseriefas och där 

ska förhoppningsvis projektet vara klart. 

4.3.2.2 Kapsch 

Respondenterna på Kapsch är eniga om att de inte är så bekanta med ordet innovationsprocess, 

däremot har de säkert byggklossar i en sådan process, men inte nedtecknat eller så att de följer en. 

Kapsch i Österrike har dock en grupp som är lite ”hemlig” och som syns väldigt lite, där finns en 

innovationsprocess men den är inte implementerad i företaget. Linjechefen för Video and Roadside 
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beskriver hur innovationsarbetet fungerar på hans avdelning men menar att det förmodligen ser 

olika ut på de tre linjerna då de inte är samordnade.  

Om man får en idé i det dagliga utvecklingsarbetet som behöver tas om hand gör man det genom att 

skriva något som heter ECP - Engineering Change Proposal. Det är ett förslag på en förändring i någon 

av de befintliga produkterna och det är det vanligaste sättet att jobba på. 

Om man får en helt ny idé så finns det en jättestor whiteboard där idéerna kan skrivas upp. 

Linjechefen menar att de dock är lite halvdåliga på att ta hand om materialet, men att det egentligen 

är det enda organiserade sättet de har att ta hand om idéer för alla. Han menar att arbetet är väldigt 

individberoende, där det är två personer som genererar patentförslag i parti och minut medan resten 

varken är särskilt bra på det eller särskilt intresserade av det. Patentprocessen är den enda som är 

officiell där personal kan komma med förslag och förhållandevis enkelt fylla i ett papper för att gå 

vidare.  

Alla EPC-förslag gås igenom och det är sponsorerna eller produktägarna som sitter på budgeten och 

bestämmer om idén ska implementeras eller ej. En del idéer görs det förstudier på, vilket är det 

formella nästa steget. Sådana förstudier kan till exempel göras som examensarbeten. 

Förstudien leder sedan fram till någon form av teknisk utvärdering och en grov budget och då fattas 

beslutet om att gå vidare. Då startar ett utvecklingsprojekt eller så kastas förändringen in i ett 

pågående projekt. En sådan förändring kan handla om både stort och smått men ofta förändrar det 

sällan produkten i någon större utsträckning utan är väldigt inkrementellt. 

4.3.2.3 Sensys 

Innovationsarbetet på Sensys är väldigt problembaserat och innefattar inte en definierad process. 

Utvecklingschefen menar att vissa personer är mer intresserade än andra av nya saker och hur man 

kan lösa problem, då gäller det som ledare att ta tillvara på det. Innovationsarbetet handlar antingen 

om idéer de kan göra inom kärnverksamheten och inom befintliga produkter. De försöker applicera 

idéerna genom att förbättra produkterna, göra någon annan typ av produkt till en annan kund med 

liknande teknik och så vidare. Det är en mer informell process som ligger i bakgrunden, parallellt med 

de projekt som körs i vardagliga verksamheten, och handlar om diskussion med olika personer och 

där personer tillåts att lägga viss tid på idén om den ligger i linje med det som Sensys skulle kunna 

vara intresserade av. 

Det finns ändå några informella steg i innovationsarbetet. Om en individ har en idé kan denne få 

möjlighet att prova det praktiskt på ett eller annat sätt för att reda ut om den fungerar i verkligheten 

eller inte. I vissa fall är det till och med möjligt att prova hos kund. Sensys har en del testplatser i 

Jönköping som de provar på eller så kan de ha data som kommer från kunden för att prova på, vilket 

kan kallas en liten förstudie. Sedan utvärderas resultatet och eventuellt går idén vidare eller så läggs 

den ned.  

4.3.2.4 Combitech 

Innovationsprocessen på Combitech innefattar bland annat en idé-lista. Just nu finns 70-80 idéer 

vilka har kommit in de senaste ett till två åren. De idéer som dyker upp spontant eller när man jobbar 

med någonting ska man om man inte vet vad man ska göra med idén skicka in till den listan. Vet man 

vad man ska göra med idén ska man skicka in den ändå och sedan utföra det som bör göras. Det är ju 

lite speciellt med tjänsteföretag, så alla typer av idéer är välkomna. Ett produktbolag, menar 
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respondenten, är mer fokuserat på sina produkter och dess livscykel och underhåll. Combitech har 

många kunder som växlar över tiden vilket gör att de inte fokuserar på någon viss produkt eller viss 

teknik. Förutom då de spontana idéerna som kan dyka upp så har de kreativa workshops där de 

samlar ihop ett antal personer med olika bakgrund som kan tänkas beröra ett specifikt tema som en 

kund har problem med. Det kan också vara ett internt problem men oftast är det i någon relation till 

någon kund. Även idéerna från den kreativa workshopen hamnar i idé-listan. 

Idé-listan gås sedan igenom systematiskt eller spontant, antingen för att man vill hitta något 

specifikt, exempelvis ett examensarbete som passar någon viss person, eller så stäms listan av med 

jämna mellanrum för att se om det är någon idé som är värd att ta vidare. Om så är fallet kan 

exempelvis ett projekt eller examensarbete starta för att ta fram en demonstrator. Ett annat 

alternativ är att några personer gör vad som kallas för bonusmål, vilket innebär att de anställda har 

en viss tid som de får betalt för om de lägger ett projekt utanför arbetstid. Det kan handla om att 

göra någonting de tycker är intressant och är ganska fritt, men blir som en personalbonus. 

Inom innovationsarbetet finns även en personaltävling som kallas Draknästet som har körts två 

gånger hittills, utöver en provomgång. 

4.3.2.5 Fläkt Woods 

De senaste månaderna har ett antal större projekt varit huvudfokus för utvecklingsavdelningen vilket 

leder till att respondenten inte har så stor erfarenhet av hur det vardagliga innovationsarbetet ser ut. 

De tre projekten är i alla i någon mening vidareutveckling av befintliga produkter varav ett av dem 

innebär ett större kliv och inför mer teknologi och innehåller mer innovation inbyggt. Svårare att 

svara på var hur mycket innovationsarbete som gjordes innan projekten formaliserades, som 

förutveckling. Något som utvecklingschefen ser som ett generellt problem är att 

förutvecklingsarbetet inte dras tillräckligt långt och man vet för lite då man gör sina konceptval. 

Detta bygger in innovation i projekten vilket skapar mycket osäkerhet. De strategiska valen tas på en 

nivå då man har för dåligt beslutsmaterial. Han anser att så även har varit fallen i några av dessa tre 

projekt, det hade varit lämpligare att driva förutvecklingen längre innan man gått in i skarpt 

projektläge. 

I övrigt anser utvecklingschefen att Fläkt Woods har en process så som de flesta andra företag med 

ett antal toll gates, grindar eller avstämningspunkter i projekten. Stegen i processen börjar med en 

slags konceptgenerering, sedan är det detaljerad konstruktion, därefter någon form av valideringsfas 

följt av produktionsfas. 

4.3.3 Idégenerering 

4.3.3.1 Fagerhult 

Konstruktionschefen berättar att Fagerhult har några workshops för att uppmuntra idéer men anser 

att de skulle kunna bli bättre på att uppmuntra innovation. Han försöker ge de anställda 

uppmärksamhet men menar att de kanske även skulle kunna komma på intranätet om man gjort 

något klokt och bra. Han menar att arbetet för det mesta är mycket behovsstyrt, framför allt nu när 

de är inne i något av ett paradigmskifte i och med LED-belysning. Det är fokus på det området vilket 

innebär många nya utmaningar att brottas med. 
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Idéer tas i regel emot på fredagsmöten. Under projekts gång dyker det ofta upp problem som 

behöver lösas, dessa möten är då bra för att få stöd och hjälp av andra för att kunna lösa problemen 

på mer generella sätt. I regel ligger ett behov i botten på de flesta idéer som kommer upp. Kulturen 

är sådan att de ska vara innovativa och komma med idéer och förslag, dock är det inte säkert om 

dessa kanaliseras till rätt ställe. Konstruktionschefen menar att det är som på alla företag, det kan 

komma en hel del bra idéer men man måste ha tid och kraft att ta tag i dem också, det är en 

prioriteringsfråga. Just nu är fokus på att ta fram nya produkter då det på sikt är ett helt nytt 

sortiment som ska bytas ut till en helt ny teknik. 

Om idéer uppkommer i projekt är det självklart att de får mer gehör, då det förmodligen är ett sätt 

att komma framåt i projektet, än om en idé kommer spontant. Då handlar det mer om man får se om 

det är möjligt att lägga resurser på det i framtiden. Idéer i projekt möts istället med ”ta reda på hur 

lång tid som behövs och vad det kommer kosta så kör vi”. Det finns en risk att andra idéer drunknar 

någonstans. 

Det finns en typ av förslagslåda men det saknas något sätt att söka bland idéer som har kommit in. 

Det finns dock en mer styrd process för patentansökan och redan i idéstadiet söks det systematiskt 

bland patent för att undersöka om man ska ansöka eller inte och om det redan finns liknande patent. 

4.3.3.2 Kapsch 

Då en ny kvalitetschef tillträdde startades företagets förslagslåda på intranätet om. Tanken med den 

är att idéer allt från produktidéer till aktiviteter till lokaler ska samlas i denna och att en ansvarig chef 

skall pekas ut som ansvarig för respektive idé. Incitamentstrukturer för idéer finns annars inom 

patent där det finns ett bidrag dels när en idé är inlämnad och godkänd och dels när det kommer 

tillbaka ett godkänt patent. En av linjecheferna är däremot osäker på om alla känner till detta, 

förutom de få som är aktiva. Det kan även vara så att den äldre generationen är mer insatt och de 

yngre inte vet vad det betyder att ha ett patent, om det är mitt eller företagets. För två år sedan var 

en patentansvarig representant från Österrike på besök för att tala om patent och beskriva hela 

processen, dock var det få som kom och lyssnade. 

Generellt finns ingen aktiv idégenerering utan det mesta är problembaserat. Exempelvis har riktade 

workshops med en extern facilitator använts för att spåna fram innovativa lösningar för någon viss 

produkt och försöka förstå användarbehov. Dessa workshops har visserligen genererat idéer utanför 

boxen och de normala tankegångarna, men det har aldrig hänt att de har börjat från ett blankt 

papper för att spåna fram bra idéer, utan det har byggt på specifika problem. 

Det är andra avdelningar som fångar upp marknadens behov och agerar interna beställare och kan 

sägas ha det formella ansvaret för idégenereringen och utvecklingsavdelningen agerar utövare. 

4.3.3.3 Sensys 

Incitament för idéer innebär på Sensys uppmärksamhet från chef eller företaget som helhet i form av 

beröm och uppmärksamhet. Nyheter presenteras inför hela bolaget där personen som är djupt 

involverad i det får presentera för de andra både på avdelningsmöten eller ledningsgruppen eller för 

hela bolaget beroende på vad det handlar om. Det kan vara allt ifrån en färdig produkt till idéer som 

kanske inte blir något men som är intressanta. En fördel är att bolaget är relativt litet så det är 

möjligt att visa saker för hela bolaget och ha en öppen diskussion med alla närvarande. 
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Aktiv idégenerering görs endast baserat på kundkrav och innebär då brainstorming med personer 

med olika erfarenhet och ingångspunkt för att spåna och försöka lösa problemet.  

Om en person har en bra idé finns det ibland möjlighet att få extra tid för att göra tester och 

mätningar. I vissa fall sker även tester hos kund. Idéer som anses ligga för långt bort från det som 

företaget vill får enligt utvecklingschefen inget gehör. Andra idéer kan ibland bli liggande tills någon 

kund efterfrågar något liknande. Idéerna tas emot muntligt och det finns flera personer som man kan 

vända sig till, dock innebär det att de på ett eller annat sätt att de ska gå genom utvecklingschefen. 

4.3.3.4 Combitech 

För att generera idéer använder Combitech kreativa workshop. Det är en trestegsmetod där de 

utsedda kreatörerna eller innovatörerna först träffas och lär känna varandra. Det andra steget är en 

genomgång av problemområdet eller temat. Ytterligare någon vecka senare är själva workshopen där 

idéer börjar arbetas fram enligt vissa former. 

Det andra sättet att generera idéer är genom idétävlingen Draknästet som utlyses över hela 

Combitech där alla anställda bjuds in. Som ramar finns att idén ska ha bäring i verksamheten, att det 

ska bidra till affärsnytta på något sätt, direkt eller indirekt. Dels kan man vinna pengar, bara 

småsummor, man får uppmärksamhet samt ettan, tvåan och trean kan få möjlighet att vara med och 

utveckla sin idé.  

4.3.3.5 Fläkt Woods 

Då det de senaste månaderna har varit fokus på tre stora industrialiseringsprojekt har respondenten 

ingen erfarenhet av detta på Fläkt Woods. 

4.3.4 Idéselektion 

4.3.4.1 Fagerhult 

Vid utvärdering av idéer brukar mindre idéer som uppkommer i samband med något annat arbete 

utföras utan utvärdering. Tyngre idéer däremot som kan komma att ta längre tid talar 

konstruktionschefen med sin chef om, tillsammans med konstruktören i fråga, för att diskutera hur 

det bör lösas. Ett annat sätt är att diskutera med en produktchef och undersöka om denne är 

intresserad av att använda idén i sin produkt. Idéer utvärderas vidare både tekniskt och 

marknadsmässigt. Den marknadsmässiga utvärderingen sköts av produktchefer och den tekniska av 

konstruktionschefen, dock med inflytande av sin chef om det är väldigt komplext eller dyrt. 

Normalfallet är att produktcheferna kommer till konstruktionsavdelningen med ett behov.   

Kriterier för att gå vidare med en idé är främst behov, sedan undersöks vad produkten får kosta att 

tillverka. Till detta kommer den tekniska biten, ljusdistribution med mera. Det är en kombination av 

behov, teknik och ekonomi som styr. 

4.3.4.2 Kapsch 

Utvecklingschefen berättar att när en idé anses intressant av dem samt sponsorn, eller 

produktägaren, och bör utvärderas görs generellt en förstudie vilket innebär att en eller två personer 

gör en utredning och skapar en förstudierapport. I vissa fall görs detta även i form av ett 

examensarbete. Förstudien består av ett business case och innefattar både analys av marknad samt 

en handfull tekniska lösningsförslag. 
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Produktägarna är de som sitter på resurserna och bedömer om en idé är värd att lägga resurser på. 

En ny produktidé antas höra till ett visst område. Om en idé ligger för långt utanför stukturerna för 

detta skulle det eventuellt kunna innebära att en idé inte tas vidare då inga strukturer finns. Under 

bedömning av idéer finns också en politisk aspekt då Kapsch är ett dotterbolag i en koncern. Det kan 

vara så att moderbolaget väljer att göra vissa saker och dotterbolaget andra saker, det kan handla 

om att hitta sin nisch i koncernen, vilket kan vara en faktor i idéselekteringen. 

4.3.4.3 Sensys 

Idéer utvärderas genom att först prova dem internt, det kan vara genom simulering eller mätningar. 

Om en idé är intressant flaggar utvecklingschefen denna i ledningsgruppen. Vidare kan det därifrån 

hända att idén testas hos kunden, ofta är det någon som de känner väl och har ett mer öppet 

samarbete med, som får prova och säga vad de tycker. Idéerna utvärderas först tekniskt så att de i 

alla fall är görbara innan de skickas till kunden. I vissa fall kan det hända att kunden är inkopplad 

redan på idéstadiet. Vid några tillfällen är det även kunden som kommer med idén.    

Kriterier som är avgörande för om en idé tas vidare är att den genererar ett värde för någon, 

antingen kunden, ökar mervärde i en produkt eller underlättar internt. I grund och botten bör nya 

idéer leda till att försäljningen ökar eller ökar chanser att vinna affärer eller liknande. 

4.3.4.4 Combitech 

Utvärdering av idéer sker bland annat i samarbete med inkubatorn Lead i Linköping. Det är inte så att 

en styrgrupp möts en gång i månaden för att utvärdera inkomna idéer utan utvärderingen sker ofta 

baserad på ett behov och on demand. Detta kan bero på att Combitech inte har någon produkt utan 

mer om det finns en idé som kan vara intressant för en viss kund så gås idé-listan igenom.  

Kriterier för en idé är dels att det finns en viss teknikhöjd eller att tekniken ligger före, dels kan det 

handla om patenterbarhet. Vidare handlar det om efterfrågan och en generell marknadsbedömning. 

Sedan bedöms iden också från ett affärsmodellsperspektiv, hur kan Combitech tjäna pengar på det 

här? I viss mån kommer idégivaren in också, men är det så att någon har en jättebra idé men själv 

inte är entreprenören så finns andra medarbetare som kanske kan dra den vidare. Slutligen är det ju 

också viktigt att idén är realiserbar. 

4.3.4.5 Fläkt Woods 

Under utvärderingar av idéers potential är det mycket fokus på kostnader för att vinna 

konkurrensfördelar genom kostnadseffektiva lösningar. Det görs en preliminär kalkyl för att se om 

det finns ekonomisk bärighet i idén. Om en idé utreds genom förstudie så tas det alltid fram ett 

business case vilket presenteras för månadsvisa styrgruppsmöten. Dessa idéer behöver ha en 

affärside som visar på lönsamhet för att tas vidare i ett projekt.  

4.3.5 Idéer utanför kärnverksamheten 

4.3.5.1 Fagerhult 

Konstruktionschefen menar att de flesta anställda inte har tid att spåna på idéer utanför 

kärnverksamheten, då det är vardagen för de anställda. Utifrån konstruktionssidan så är det väldigt 

problembaserat och man är fast i de problem som ska lösas. Det har dock blivit bättre sedan 

teknikteamet infördes, vilket hade till syfte att säkra upp tiden de skulle viga till att ligga steget före. 

Dock ligger fokus väldigt mycket på det som är i pipelinen. Konstruktionschefen önskar att detta vore 

bättre. Han menar dock inte att det är några gymnastikskor de ska tillverka, men att det borde finnas 
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mer tid till grundforskning. Det är viktigt att man ser att idén på sikt kan passa in någonstans i 

verksamheten. Det måste finnas en potential att vara intressant för Fagerhult. 

4.3.5.2 Kapsch 

Idéer utanför kärnverksamheten tas inte i dagsläget om hand. Utvecklingschefen som sitter med i 

patentrådet inflikar att det dit kommer många idéer som inte direkt är kärnverksamhet. Dessa idéer 

droppar av, det kan vara en jättebra idé men som inte passar in i verksamheten. Han menar att det 

där finns individer som har bra idéer, som Kapsch inte tar ifrån dem, men de kommer inte vidare med 

idéerna därifrån. På frågan om de saknar resurser att hantera idéer utanför kärnverksamheten blir 

svaret att det beror på. En idé som hör till ett nytt område, utanför det som görs idag, som verkar 

intressant, då finns definitivt resurser att lägga på idé, dessa resurser skaffas fram. Om det däremot 

handlar om något som ligger utanför företagets strategi så sätts inga resurser på idén, då det antas 

bli en kostnad de inte kan räkna hem. Risken finns ju dock att idéer som kunde varit bra för företaget 

tappas bort med ett smalt synfält.   

4.3.5.3 Sensys 

Utvecklingschefen på Sensys anser att företaget har ett öppet klimat där alla vågar säga sina idéer. 

Om en idé ligger för långt ifrån kärnverksamheten blir det oftast inget av dessa idéer och de får inget 

gehör. Han menar vidare att om resurser fanns för att ta sig an även dessa idéer kunde det vara 

intressant på grund av riskspridningen det innebär att hitta andra avsättningsområden. 

Utvecklingschefen påtalar dock en annan sida av att ta hand om idéer utanför kärnverksamheten och 

den handlar om aktieägarna. Om dessa har valt att exempelvis investera i ett bolag som sysslar med 

radarteknik eller endast trafiksäkerhet. Vilka nya idéer ett bolag arbetar med kan då bli en fråga för 

aktieägarna som tror att de investerar i ett bolag som sysslar med en viss typ av verksamhet. Det är 

inte säkert att alla idéer ska blomstra i samma bolag menar utvecklingschefen. 

4.3.5.4 Combitech 

De idéer som inte kommer till nytta för Combitech eller deras kunder ligger antingen kvar på idé-

listan eller tas bort, de kan kategoriseras som idéer utanför kärnverksamheten.  Combitech har 

öppnat denna lista för inkubatorn Lead i Linköping, som under NDA diskuterat några av dessa idéer 

konkret.  De pratade vid detta tillfälle om att gå vidare med några av dessa. 

4.3.5.5 Fläkt Woods 

Utvecklingschefen menar att det är stort fokus på kärnverksamheten inom företaget, som är två 

produktområden, luftbehandlingsaggregat och kylbafflar. Dessa två och ingående teknikdelar är 

kärnan och det som företaget fokuserar på. Han anser att det heller inte finns resurser att hantera 

idéer som hamnar utanför kärnverksamheten. Dock är han tveksam till om det hade varit intressant 

att hantera dessa idéer även om resurserna fanns. Utvecklingschefen menar att det finns en styrka i 

att fokusera på sin nisch. Han är också tveksam till om företaget skulle var intresserade av att driva 

dessa idéer vidare själva. 

4.3.6 Företagens eventuella behov av hjälp för att fler idéer ska 

kommersialiseras 

4.3.6.1 Fagerhult 

Enligt konstruktionschefen är det mantid som sätter begränsningen för om de skulle kunna hantera 

fler idéer och menar att det hade varit bra om alla kunde lägga 20 % av sin tid på detta. Tid är mer 
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begränsande än om en idé kostar mycket att utföra. Kompetens är en annan resurs som påverkar, 

dock anser konstruktionschefen att avdelningen är mycket kompetent och samarbetar mycket bra 

internt. Kompetens är ännu viktigare nu i och med införandet av LED-teknologi då det handlar 

mycket om att testa och prova, och det inte finns några andra aktörer att vända sig till för att 

inhämta kunskapen, Fagerhult springer i fronten. Detta var en av anledningarna till införandet av 

teknikgruppen. 

Några av de största svårigheterna med innovationsarbetet anser konstruktionschefen är att hitta tid 

och acceptans för att få göra sådant som slängs i papperskorgen, även att hinna få ut teknikgruppens 

kunskap till hela avdelningen. Han menar att det inte räcker att ha seminarier och föredrag. Han 

anser att tid är en begränsande faktor för innovationsarbetet.  

För att arbeta med innovation på ett bättre sätt anser konstruktionschefen att behoven skulle 

behöva bli mer utkristalliserade, att det alltid är lättare att komma igång om någon säger vi behöver 

detta. Sedan att kunna övertyga om att en viss tid behöv läggas på innovation. Han tror att de har 

gott om idéer. Om företaget växer anser han att det skulle behövas en idébank eller en databas att 

spara idéer i. Han menar vidare att för att en sådan skulle vara värd något så behövs också ett tydligt 

sätt att kategorisera idéer. 

Om en extern aktör skulle hjälpa till med innovationsprocessen eller –arbetet menar 

konstruktionschefen att det nog skulle handla om något på marknadssidan. Eventuellt att erbjuda 

hjälp med att ta reda på om det finns en avsättning för en idé, om det finns ett behov och om idén är 

bra, återigen, behov. Dock tror han att Fagerhult är relativt bra på detta själva. 

4.3.6.2 Kapsch 

En av fördelarna med Kapschs innovationsarbete är att de agerar snabbt om incitamenten är stora 

och om en idé är bra. En annan fördel med att arbeta med nya idéer är att om en person får utveckla 

en idé är det en väldigt positiv utveckling för individen och för teamet. 

För att ta emot och omhand idéer finns resurser men det som saknas är strukturerna för hur det ska 

gå till. Även tid, men det är också en del av strukturen. Det handlar om prioritering, finns strukturen 

prioriteras det och ges tid. Respondenterna anser att det de ger tid och prioriterar blir bra och om 

innovation skulle prioriteras mer skulle de ha alla möjligheter att bli innovativa. 

Det som begränsar deras innovationsarbete är återigen strukturen, de saknar ett organiserat 

arbetssätt för att jobba med det. Därmed så blir incitament för medarbetarna att jobba med det 

otydligt, vad händer om jag gör detta och inte det här och så vidare. Inom andra områden är det 

bestämt att de ska jobba aktivt med det, därför är det klart att innovation blir lidande, prioritet 

saknas. Idag är det upp till individen att ta ansvar för en idé. 

Respondenterna menar att om en extern aktör skulle hjälpa till med innovationsarbetet skulle det 

handla om att skapa strukturer och det repeterbara i processen. Tidigare har de testat att ha en 

facilitator som faciliterade processen. Det kunde vara något framöver, inte nödvändigtvis för att 

bygga de stora processerna över tid men för fokuserade aktiviteter. 

Utvecklingschefen nämner att då han tidigare arbetat på andra företag har det inte heller fungerat 

bra och det har inte funnits några processer, så han har ingen erfarenhet från när det fungerar. Men 
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anser att det skulle vara intressant att få in en extern aktör som har erfarenhet av att något fungerar 

bra, ett arbetssätt. 

De anser också att det behövs byggas upp kunskap inom området, då det saknas. Tidigare när de 

gjort förändringar, kanske mera kulturella och principiella förändringar till exempel när de gick över 

till en mer agil utvecklingsmodell tog de in externa föreläsare och konsulter som hjälpte dem igång 

med det tills de kunde stå på egna ben. Sedan hade de en midlife-kick efter något år för att boosta 

upp det ytterligare lite. En liknande process skulle kanske passa nu. 

4.3.6.3 Sensys 

Utvecklingschefen menar att fördelarna med innovationsarbetet är att det är målinriktat och leder till 

användbara saker. Nackdelar är att om en idé hamnar för långt ifrån det som är aktuellt nu får den 

ingen fokus. Idéer som skulle kunna vara jättebra, men som hamnar för långt utanför eller att det 

saknas resurser. En av de största svårigheterna är att få tiden att räcka till. De idéer som alla direkt 

inser är bra är de lätta, idéer som alla blir förvånade över när de visar sig vara bra är de svåra. Det 

behövs mer tid till att prova lite mer utanför gränserna, vilket är en resurs och pengafråga. 

Förbättringar kan alltid göras, men det är också en resursfråga. Det skulle vara bra om någon kunde 

arbeta heltid och verkligen ha innovation som fokus, men återigen är det tid och pengar som 

begränsar. 

Utvecklingschefen menar att då Sensys är så pass små skulle inte en process förenkla 

innovationsarbetet, men då de blir större är det nog ett måste. I dagsläget räcker det med ett mått 

av disciplin. Han menar att en process i sig inte tillför något utan riskerar att bli något som bara 

formellt måste göras. När det är fler involverade är det däremot en nödvändighet för att få alla att 

jobba i samma riktning, vilket gör processen viktig. 

Om en extern aktör skulle hjälpa till med innovationsarbetet skulle någon typ av finansiering vara 

nyckeln. Annars skulle de kunna ta in konsulter och köra det själva menar utvecklingschefen. Ingen 

investerar utan att vilja ha någonting tillbaka, då är det en fråga om att dela med sig av den 

eventuella vinsten eller inte. Så det finns ett antal inneboende problematik. Sen kanske man kan 

hitta saker där universitetet och högskola vill ha intressanta projekt att jobba med, där studenter gör 

viss del av jobbet, men det kräver att Sensys lägger ned en hel del arbete också för att det ska bli bra. 

Det är inte bara mankraft, det måste styras åt rätt håll, göras rätt typ av utredning, hitta vägen 

framåt och så vidare. 

4.3.6.4 Combitech 

Om en idé inte kan ge Combitech så stor vinning eller att den gör mer nytta hos inkubatorn Lead 

använder de sig av den hjälpen. Den direkta vinningen kanske inte blir så stor, men det finns en 

indirekt vinning. Det kan leda till att Combitech får andra affärer, kanske får hjälpa Lead och 

entreprenören att utveckla bolaget i andra vändan. Framför allt kan Lead och entreprenörer ha nytta 

av det och göra något av idén och det är lite winwin. 

Då finns det lite olika spår inom Lead hur man gör med ägarskap men det som är mest intressant för 

Combitechs sida är när någon av deras medarbetare, förslagsvis idégivaren, är entreprenör och 

intresserad av att driva lite grand. Då kan den personen vara med i ett Lead-projekt och jobba med 

det, kanske coacha utvecklingen tillsammans med några andra i Lead-samarbete. Då har Combitech 

en andel, och personalen ska ha en andel.  
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Enligt respondenten är några fördelar med Combitechs innovationsarbete att de får idéer som kan ge 

marknadsandelar, möjlighet att profilera sig pr-mässigt samt möjlighet att intressera kunder. Sedan 

kan det ge olika typer av affärsmöjligheter. Vidare är personalbiten också en bra sak, att de som är 

med i programmen eller aktiviteterna oftast tycker att det är roligt och det skapar trivsel, även lite 

spänning genom tävlingarna. Om det är något som inte är så bra så är det svårare att säga, kanske att 

det ofta finns lite tid. 

Respondenten menar att innovationsarbetet skulle falla ännu bättre ut i ett produktbolag, där man 

kan se ännu större vinster av det. Produktbolag kan väva in det i sin produktutveckling och 

forskningsbudget. I vissa stora företag som Volvo finns system för förslagslådor, där det finns 

möjlighet att upprätta nya förslagslådor med olika teman, vid behov av nya idéer inom ett visst 

område. Om fler resurser kunde läggas på det skulle en mer levande kontinuitet skapas. 

4.3.6.5 Fläkt Woods 

För att fler idéer skulle tas emot och omhand skulle ett svar kunna vara att det fanns personer som 

var dedikerade för innovationsarbete och ny teknikutveckling och inte drogs in i 

industrialiseringsprojekt. Samtidigt skulle den modellen kunna vara ett problem då dels de som 

jobbar med strategiska och långsiktiga utvecklingen hamnar lite för långt borta och dels att det kan 

skapas en A- och B-lags-känsla där det upplevs som att en del får göra rolig ny teknikutveckling och 

andra mer jobbar med att färdigställa för produktion, menar utvecklingschefen. En annan svår punkt 

är att veta vart prioriteringarna ska ligga om man arbetar med långsiktig strategisk utveckling 

parallellt med projekt som ska vara färdiga om en månad. Till detta kommer akuta 

produktvårdsärenden och problem från produktion om saker som ska ut i morgon, då släpper man 

det strategiska.  

På frågan om en extern aktör skulle kunna bidra i innovationsarbetet svarar utvecklingschefen att 

han anser att strategiskt arbete ska läggas in-house och att han hellre skulle avlasta bulkjobbet. Han 

menar vidare att det i innovationsarbetet ligger mycket av kompetensuppbyggnaden som bygger 

företaget och att bygga företaget på externa tjänster är strategiskt fel. 

4.3.7 Företagens syn på exempelvis spin-off och licensiering av patent samt 

samarbeten med andra aktörer 

4.3.7.1 Fagerhult 

Inom vissa områden kan det vara intressant med samarbeten med exempelvis start-ups som har 

spetskompetens inom någon viss teknik. Just nu är styrning av ljustemperatur och automatiserade 

datorsystem intressant, viket de för tillfället har några samarbetspartners som är duktiga på. Även 

inom den detaljerade elektroniken inom LED och kretskort. Fagerhult är inte främmande för 

samarbeten och är intresserade om det finns potential till samarbete och att utveckla något 

tillsammans. Samarbeten med företag görs om det är givande för båda parter. När det gäller 

studenter menar konstruktionschefen att man får tänka ett steg till, det kan vara givande på lång sikt. 

Det vore själviskt att vänta tills alla vara bra utan att hjälpa till att bidra med utveckling och kunskap. 

Konstruktionschefen berättar att han sitter med i något de kallar produktutvecklingsgruppen, PU, 

som är ett antal företag i regionen som inte konkurrerar med varandra och inte har någon 

ägarstruktur som kommer upp i någon slags konkurrens. I PU sitter Kinnarps, Thule, Isaberg och Esbe. 

Gruppen träffas tre till fyra gånger om året och består av konstruktionschefer . Gruppen har gjort 
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några saker tillsammans, it-system som de hjälpts åt att utveckla. Eftersom de inte är Volvo eller Saab 

så som kan ha egna sådana stora organisationer så kan de åtminstone berätta för varandra vad de 

gör för fel, det är därför det är så viktigt att de inte konkurrerar så de kan ha högt i tak. Jag får göra 

mina fel så slipper de och de får göra sina fel så slipper jag göra dem.  

4.3.7.2 Kapsch 

I dag har Kapsch samarbete med studenter i form av examensarbeten. De har även en del 

samarbeten med högskolan, bland annat en industridoktorand från Chalmers som de sponsrar, men 

det har ofta inte med innovation att göra. Samarbeten med forskare har de pågående, då Kapsch inte 

sitter på all kompetens, det är vissa områden de kan behöva externa spetsar. Vid något tillfälle har de 

använt sig av Combitech i Linköping som har en grupp som kallas Reality Lab som är experter på 

uppstarter. De håller då Kapsch i handen tills idén har konkretiserats och de ska börja jobba med den.  

Ibland ser Kapsch över andra tillämpningsområden på nuvarande teknik. Ett exempel är att de 

använder sina tulltranspondrar för att administrera parkeringar i parkeringshus, som är lite i periferin 

av vad de är tänkta till från början. Men en av respondenterna tror att de skulle kunna bli väsentligt 

bättre på det, speciellt med den kompetenta teknikplattformen de har idag. Detta skulle de kunna 

göra om de hade mer tid att tänka på det. Utvecklingschefen menar att det ligger i företagets strategi 

att utöka produktförsäljningen och att hitta nya områden där de kan sälja sina grejer, inte som 

system utan som produkter. Respondenterna menar dock att det är svårt att orka göra samtidigt som 

man gör det dagliga. 

Kapsch har inget patent som de licensierar ut utan de använder patenten till att till att försöka stänga 

ute konkurrenter. 

4.3.7.3 Sensys 

Utvecklingschefen anser att Sensys är ett för litet bolag för att se över om deras teknik kan användas 

i andra branscher. De har gjort försök tidigare och det är inte omöjligt att de gör det igen. En del av 

problematiken är dock att det då handlar om helt andra affärsmodeller och kräver ganska stora 

investeringar. 

Om möjlighet skulle öppna sig för spin-off säger utvecklingschefen att de inte har något emot det. 

Järnvägssystemet de har utvecklat är egentligen sidoverksamhet och bygger på samma teknik i 

botten men har inget med trafiksäkerhet att göra. De vet inte om det ska fortsätta att ligga inom 

bolaget eller om något annat ska göras med det. Brist på resurser kan vara en hämmande faktor för 

att göra avknoppningar. 

En medveten strategi från Sensys sida är att inte ha patent, att vidmakthålla ett patent över hela 

världen där de är aktiva skulle vara för dyrt. Dessutom innebär patent att man måste tala om hur 

man gör. 

Historiskt sett har de haft samarbete i form av examensarbete för att verifiera en idé inom ett visst 

område de vill lära sig mer om. Utvecklingschefen menar att samarbeten med startups kan vara 

intressanta, men att det då är viktigt med målfokuseringen. I och med att Sensys är tajta med 

resurser så är det viktigt att båda parter går in med samma positiva inställning och är beredda att 

lägga tid på det, annars går det inte, både vad gäller samarbete eller examensarbete. För att det ska 

fungera måste det vara tillräckligt intressant, annars får det inte tillräcklig prioritet och tiden läggs 

inte.  
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Sensys har tidigare haft samarbete inom microvågsteknik med Uppsala universitet. 

Utvecklingschefen upplevde ganska stor problematik i universitets och högskolas inriktning som vill 

ligga i framkant teknikmässigt men med helt andra drivkrafter, de vill publicera vilket inte är bra för 

Sensys. Han upplever att forskarna inte heller är intresserade av att dra forskningen till en produkt 

utan är mer intresserade av att prova principer och kan vara eld och lågor över något som aldrig kan 

fungera, exempelvis en algoritm som inte går att implementera med Sensys hårdvara. För att det ska 

fungera måste man ha personer på båda sidor som förstår problematiken. 

4.3.7.4 Combitech 

Combitech har ofta samarbeten med studenter i form av examensarbeten som exempelvis kan 

handla om att ta fram en demonstrator. Se frågor ovan för närmare beskrivning av andra samarbeten 

med inkubatorn Lead. 

4.3.7.5 Fläkt Woods 

Utvecklingschefen anser att de inte är främmande för att låta någon annan verifiera potentialen i en 

idé. De har ett pågående examensarbete där målsättningen är att undersöka om en produktidé har 

marknadspotential, för att i så fall gå vidare och ta fram en kravspecifikation utifrån marknadens 

krav. De undersöker även andra möjligheter för att ha samarbete i form av examensarbete. 

Då ventilationssystem består av ganska mogna produkter är det svårt att komma med nya idéer som 

är patenterbara. Det är därmed inte aktuellt med licensiering av patent. De arbetar inte heller aktivt 

med att se över andra applikationer för befintlig teknik. Men de har ett exempel på detta i form av 

en marin applikation av ventilationssystem vilket fungerar på ungefär samma sätt som på land, men 

hänsyn måste tas till luftfuktighet, trånga utrymmen bland annat. 

Vid frågan om Fläkt Woods skulle vara intresserade av att knoppa av idéer utanför kärnverksamheten 

svarade utvecklingschefen att han känner företagskulturen för dåligt, men att hans uppfattning är att 

det är för stort fokus på kärnverksamheten för att det skulle vara aktuellt. Fokus ligger på 

luftbehandling. 

Samarbeten med start-ups med spetskompetens däremot kan vara av intresse om det handlar om 

ett teknikområde som behövs inom luftbehandling, vilka innehåller relativt mycket teknik. De 

innehåller styrsystem, varvtalsregleringar på elmotorer, filterteknik, en del kemi, värmeöverföring 

med mera. Skulle man då hitta innovationsföretag som har nya produktidéer eller system som kan 

vara en del av de här delsystemen skulle det säker vara intressant, menar utvecklingschefen. 

4.3.8 Företagens nuvarande bild av Science Park Jönköping 

4.3.8.1 Fagerhult 

Vid frågan om Science Park Jönköpings roll och verksamhet svarade konstruktionschefen att det 

säkert finns mer att önska om den kunskapen men att han uppfattar Science Park Jönköping som ”en 

partner i vissa utvecklingsprojekt som kan vara med och ta reda på olika saker tillsammans med 

företaget, alltså riktad forskning. När man har problem A och ska lösa det tillsammans. De har sin 

kompetens och sina resurser och företaget har sin kompetens och sina resurser och så gör man något 

ihop.” 

Han ser inte i dagsläget några nyttoeffekter av Science Park Jönköping på sin avdelning, men däremot 

tror han att företag generellt säkert har det.  



70 
 

Efter att ha fått höra lite mer om Science Park Jönköpings verksamhet anser han att det låter mer och 

mer intressant, men att det i innovationsarbetet skulle vara mer intressant med samarbete mellan 

Science Park Jönköping och produktcheferna på Fagerhult då hans avdelning ligger relativt långt från 

marknaden. Han menar att på utvecklingsavdelningen vet de vad de ska göra och att det är väldigt 

tekniskt och att produktcheferna troligen skulle ha mer nytta av ett samarbete. 

4.3.8.2 Kapsch 

En av respondenterna hade en tydlig bild av Science Park Jönköpings verksamhet, vilken var att 90 % 

av verksamheten handlar om att fånga upp start-ups från högskolan, majoriteten hade inget bra svar. 

De kunde däremot nämna nyttoeffekter de såg med Science Park Jönköping vilka var att ”det kan 

generera företag som gör att det är fler duktiga tekniker i regionen och att vi får fler folk att anställa, 

det är ju bra att de bygger teknikföretag här i bygden.”  

Då respondenternas bild av verksamheten var vag gav jag en snabb översikt av de olika delarna. 

Därefter var respondenterna ganska eniga om att de var intresserade av att få hjälp med att skapa en 

struktur för dagens innovationsarbete. De föreslog även att Science Park Jönköping kunde vara en 

koppling mellan deras idébank, med de idéer som de ej arbetar vidare med, till att dra i de som kan 

vara bra för regionen. 

De nämnde vidare att det vore positivt om man som idébärare var mer förberedd på i alla fall de 

första två tre stegen som följer efter att man vill ta vidare en idé. Att det möjligtvis kan få fler att 

våga ge sig ut i det okända och exempelvis föra vidare en idé till en avknoppning.  

Sammanfattningsvis så hade respondenterna inledningsvis ingen klar bild av vad Science Park 

Jönköping är eller gör. Dock var de mycket positiva till samarbete och inte heller helt främmande för 

att släppa vissa idéer som ej är kärnverksamhet. 

4.3.8.3 Sensys 

Respondentens bild av Science Park Jönköpings nuvarande roll och verksamhet var att det ger en 

möjlighet för någon som vill ett starta ett eget bolag där de får hjälp med de praktiska sakerna runt 

om kring, en plats att vara, kanske stöttning med diverse saker runt omkring som inte har med själva 

idén att göra, samt en miljö där andra sitter som gjort samma resa. 

Han kunde inte se att Sensys upplever några nyttoeffekter i dag. De har tidigare sökt hjälp med ett 

samarbete inom microvågor, som dock inte gett vad de hoppats. De har även haft en del exjobb, men 

då mer mot högskolan, för att dels utreda något område eller prova några idéer i kombination av att 

känna på någon som skulle kunna vara aktuell för anställning. Någon gång har de även diskuterat 

med några bolag om samarbete, men mer som leverantör eller konsultverksamhet. 

Vid frågan om han har några idéer kring vilken roll Science Park Jönköping kan ta för att stödja deras 

innovationsarbete svarade han att det vore bra att få en presentation av vilka bolag och blivande 

bolag som finns i parken och vad de gör för att på så vis kanske kunna inse vilka eventuella 

samverkanspunkter som finns. 
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4.3.8.4 Combitech 

Vid frågan om vilken roll science parks och inkubatorer kulle kunna ta för att stödja Combitechs 

innovationsarbete berättar respondenten att de idag använder Lead, inkubatorn i Linköping, till att få 

hjälp med att hitta marknader för idéer som företaget själv inte riktigt är intresserade av.  

De har inte nyttjat Mjärdevi Science Park hittills, men berättar att de kommer göra det framöver då 

ett nytt projekt ska starta, creActive Mjärdevi25. Tanken är att skapa mötesplatser mellan företagen, 

men framförallt mellan företag och studenter och att göra området och parken mer attraktiv för 

studenter att jobba vidare i när de tagit studenten. Han berättar att han tror att företagen får 

möjligheten att visa upp sig lite mer, skapa lite projekt ihop med studenter och kanske att idéer kan 

få grogrund där. Att det blir lite av en mötesplats mellan idéer där idéer som företag har som de inte 

kan göra mycket med själva kanske kan bli studentprojekt. 

På frågan vilka de största svårigheterna är i andra företags innovationsprocesser svarar han att de 

flesta nog saknar innovationsprocesser och att det är mer ad-hoc. De kan behöva hjälp att få 

kontinuitet i innovationsarbetet, men främst saknas nog resurser att bedöma och ta om hand och 

kanalisera idéer på rätt sätt. 

De fördelar respondenten ser med att ta hjälp av Lead och lämna ifrån sig idéer är väldigt sekundära, 

men de finns där. Det kan till exempel handla om möjlighet till rekrytering, framtida arbetspartners 

eller uppdragsgivare, kunder på kurser.  

4.3.8.5 Fläkt Woods 

Respondenten svarar att han vet väldigt lite om Science Park Jönköping och att den kontakten han 

haft är i form av kontorshotell, att det är ett antal företag som sitter där och delar lokaler vissa 

gemensamma funktioner.  

Vad han vet har företaget i dagsläget inga nyttoeffekter av Science Park Jönköping idag. 

Efter att jag presenterat Science Park Jönköping lite närmare och frågar vad han har för idéer kring 

vilken roll Science Park Jönköping kan ha för att stödja deras innovationsarbete svarar han att det 

skulle kunna handla om att hitta utvecklingspartners om man behöver något delsystem inom något 

specifikt område, eller något delsystemområde där deras nuvarande leverantörer inte är 

konkurrenskraftiga. Där anser han att det kan vara intressant att gå in i de områdena och kanske 

tillverka en egen produkt, och egen då i bemärkelsen Fläkt Woods-unik produkt/delsystem där de 

inte känner att det tillhör deras kärnområde vad gäller tillverkningsprocesser eller 

utvecklingsprocesser. Det vill säga om kompetenser finns inom Science Park Jönköping att utveckla 

sådana områden. 

  

                                                           
25

 http://www.mjardevi.se/sv/om-mjardevi/nyhetsarkiv/988-creactive-mjaerdevi- 

http://www.mjardevi.se/sv/om-mjardevi/nyhetsarkiv/988-creactive-mjaerdevi-
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5 Analys 
Initialt bröts examensarbetets syfte ned i tre forskningsfrågor. Analysen avser att besvara 

forskningsfrågorna med hjälp av att koppla samman den teoretiska referensramen med de empiriska 

resultaten. De besvarade forskningsfrågorna ligger sedan till grund för den slutsats som ämnar 

besvara syftet. Hur analysen är strukturerad illustreras i Figur 17.   

 

Figur 17. Analysprocessen 

5.1 Forskningsfråga ett 

F1: Hur ser innovationsprocesser i näringslivet ut och vilka problem och brister kan identifieras? 

Forskningsfråga ett har besvarats genom att undersöka hur innovationsprocesser beskrivs i teorin. 

Därefter undersöktes hur näringslivet beskriver sina innovationsprocesser idag och hur dessa kan 

beskrivas med de termer och begrepp som används i teorin för att på så vis kunna jämföra dem och 

kunna dra några generella slutsatser kring hur innovationsprocesserna i befintligt näringsliv ser ut i 

dag samt om det går att identifiera några problem eller brister i dessa. 

5.1.1 Innovationsprocesser ur ett teoretiskt perspektiv 

I kapitel 3.2 Syntes – F1 har flera processer sammanfattats för att kunna skapa en generell bild av 

vilka delar en innovationsprocess är uppbyggd av. Inledningsvis krävs någon form av idé som 

antingen kommer spontant, kan skapas genom någon form av idégenering eller utifrån kunders 

nyttofunktioner samt behöver en god jordmån för att gro. Selektionen av idéerna grundar sig 

antingen i de kriterier som är uppsatta av företaget eller den strategi som företaget arbetar utefter. 
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Därefter genomgår idéerna olika typer av analyser för att utvärdera om de har potential eller inte, 

därefter kan exempelvis en affärsplan arbetas fram. De idéer som efter analysen uppfyller de krav 

företaget har ges då mer resurser och utvecklingsfasen kan inledas. Resultaten från de olika 

processerna beskrivs i sin tur på olika sätt, antingen som en produkt, tjänst, lösning, ett konkret 

värde eller kundnytta. Dessa processer är inte linjära utan sker ofta iterativt och via loopar. En del av 

processerna är byggda med utgångspunkten att en viss teknik söker marknad och andra bygger på 

ett behov som söker en lösning.  

Sammanfattningsvis beskriver en innovationsprocess en stegvis utveckling som med steg, faser och 

avstämningar i en iterativ process tar en idé via idéselektion till analys, till utveckling och slutligen till 

lansering. Efter lansering är idén att betrakta som en innovation som uppfyller ett visst värde, i form 

av exempelvis en produkt, tjänst eller lösning eller något annat som innebär kundnytta. 

5.1.2 Innovationsprocesser ur ett empiriskt perspektiv 

Följande text är en sammanfattning av några utvalda delar av företagsintervjuerna för att förenkla 

analysen och presentationen av de empiriska resultaten. 

5.1.2.1 Innovationsprocesser och idégenerering 

Fagerhult, som var det största företaget som intervjuades, följer enligt konstruktionschefen ingen 

specifik innovationsprocess. Däremot har de en välutvecklad utvecklingsprocess, som startar när ett 

beslut är taget på att en idé ska utvecklas till en produkt, med olika faser och grindar. Fagerhults 

utvecklingsprocess inleds efter att en produktchef talar om vad som ska göras och till vilket pris. 

Utifrån det som konstruktionschefen berättar tolkar jag det som att Fagerhult arbetar efter en 

nyttodriven innovationsprocess ungefär så som Karlöf (2008) beskriver den kombinerat med en 

utvecklingsprocess med stages och gates i likhet med Coopers (2011) Stage-Gate-process. Steg 1 och 

steg 2 i den nyttodrivna innovationsprocessen utförs på Fagerhult av produktchefen, eller annan 

personal på uppdrag av denne, som tolkar efterfrågan och kundens nyttofunktioner för att sedan 

inleda steg 3, kommersialiseringsfasen, i detta fall utvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen kan i 

sin tur beskrivas som den senare delen av Stage-Gate-processen. 

Kapsch följer inte någon innovationsprocess men kan sägas ha byggklossar i en sådan process och 

innovationsarbetet ser förmodligen olika ut på de olika avdelningarna i företaget. Förändringar i 

någon av de befintliga produkterna sker genom ett Engineering Change Proposal där alla idéer 

granskas och där produktägarna är de som beslutar om implementering av idén. Vissa av dessa idéer 

genomgår förstudier som leder fram till teknisk utvärdering och grov budget vartefter beslut kan 

fattas, därefter kan utvecklingsprojekt startas. Nya idéer i sin tur skrivs upp på en whiteboardtavla, 

dock är detta arbete väldigt individberoende och det är ett fåtal individer som oftare kommer med 

nya förslag och idéer och andra inte. Övriga incitamentsstrukturer för idéer finns inom patent, där 

det finns ett bidrag dels när en idé är inlämnad och dels när ett patent är godkänt. Generellt är 

idégenereringen problembaserad där bland annat riktade workshops har använts. Marknadens 

behov fångas upp inom andra avdelningar än utveckling på Kapsch, exempelvis 

marknadsavdelningen. Dessa agerar beställare och har det formella ansvaret för idégenerering och 

utvecklingsavdelningen agerar utövare. Innovationsprocessen på Kapsch kan på grund av detta antas 

vara nyttodriven (Karlöf, 2008). 

Utvecklingschefen på Sensys beskriver innovationsarbetet som problembaserat. Det innefattar inte 

någon definierad process utan en mer informell process som sker parallellt med den vardagliga 
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verksamheten. Innovationsarbetet på Sensys innefattar antingen idéer de kan göra inom 

kärnverksamheten eller inom befintliga produkter. Några informella steg i processen finns, bland 

annat kan en individ få möjlighet att prova en idé praktiskt, eller hos kund. Det kan också göras 

förstudier vartefter resultaten utvärderas för att antingen ta idén vidare eller lägga ned. Incitament 

för idéer innebär uppmärksamhet från chef eller företaget i form av beröm och uppmärksamhet. Nya 

idéer presenteras inför hela bolaget, där en öppen diskussion kan hållas, i och med att bolaget är 

relativt litet. Sensys syn på innovation kan liknas vid den formulering av strategi som Shillings (2010) 

talar om, där hon menar att strategin bör grunda sig i de kärnkompetenser som företaget besitter, 

vilket jag anser att Sensys verksamhet är väldigt fokuserad på. Tillvägagångssättet liknar Gidlund och 

Frankelius (2003) innovationsblomma, där förslag på idéer läggs fram, ges positiv feedback och 

diskuteras. 

Innovationsarbetet på Combitech, som är ett tjänsteföretag, skiljer sig från produktbolag då alla 

typer av idéer är välkomna. Combitechs innovationsprocess innefattar bland annat en idé-lista där de 

anställda ska lämna in idéer som dyker upp spontant eller under ett jobb. Dessa idéer gås igenom 

både systematiskt och spontant för att se om någon idé för tillfället är värd att gå vidare med. Utöver 

detta arbetar Combitech med kreativa workshops där ett antal personer med olika bakgrund samlas 

och berör ett specifikt tema som ofta är i relation till någon kund. 

Processen på Fläkt Woods har ett antal grindar, toll-gates eller avstämningspunkter i projekten likt 

Coopers (2011) Stage-Gate-process. Dock kunde utvecklingschefen inte svara på hur det dagliga 

innovationsarbetet ser ut, då de under hans anställning hittills endast arbetat med 

utvecklingsprojekt. Ett problem med Fläkt Woods innovationsarbete är enligt utvecklingschefen att 

förutvecklingsarbetet inte dras tillräckligt långt och att det då finns för lite information när 

konceptval ska göras. 

Utifrån analysen av de fem intervjuade företagen verkar det som att små och medelstora företag inte 

arbetar efter utstakade innovationsprocesser. Det går däremot att se att vissa av dem använder delar 

av processer. Fagerhult och Fläkt Woods använder sig av någon form av Stage-Gate-process, dock 

inte genom hela innovationsprocessen utan från och med att en idé har tagits till ett 

utvecklingsprojekt. Fagerhults innovationsprocess kan också liknas vid en nyttodriven process, även 

så Kapschs innovationsprocess. Detta på grund av att idéerna i dessa företag drivs baserat på ett 

behov från kunden och för att maximera kundnyttan. De inslag av innovationsprocess som finns i 

Sensys innovationsarbete kan liknas vid innovationsblomman, exempelvis ger chefen positiv 

feedback på en idé, som senare presenteras för hela företaget där den diskuteras vartefter idén kan 

omarbetas. Sensys beskriver även resultatet av innovationsarbetet som ett konkret värde, i likhet 

med Gidlund och Frankelius (2003). 

Idéer uppkommer och tas emot på liknande sätt på Kapsch och Combitech. På båda företagen samlas 

spontana idéer upp antingen på en whiteboard, eller i en idé-lista, dock verkar idé-listan vara ett 

effektivare sätt för att spara idéer och hantera dessa efter lång tid. Att idéerna på whiteboardtavlan 

på Kapsch inte tas om hand i den omfattning som skulle vara önskvärt kan bero på den avsaknad av 

strukturerat arbetssätt, som de själva beskriver att de saknar. Vidare uppkommer andra idéer 

problembaserat eller på grund av att ett behov av en lösning finns. Vid dessa tillfällen använder sig 

både Combitech och Kapsch av riktade workshops, vilket både är en typ av idégenerering som 

Cooper (2011) beskriver, men samtidigt baserat på kundens behov och då i likhet med Karlöfs (2008) 
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nyttofunktion. Fagerhult är ett annat företag där idéerna oftast uppkommer baserat på ett behov. På 

Sensys är det tydligt vilka idéer som får gehör, och det är de som ligger i linje med företagets strategi 

i likhet med Schilling (2010) som förespråkar en tydligt formulerad strategi som bygger på företagets 

kärnverksamhet. 

5.1.2.2 Idéselektering och idéer utanför kärnverksamheten 

På Fagerhult brukar mindre idéer utföras utan utvärdering, tyngre idéer däremot diskuteras mellan 

konstruktionschefen, hans chef samt konstruktören i fråga. Ett annat alternativ är att idén diskuteras 

med en produktchef om idén kan användas i befintlig produkt. Idéerna utvärderas både tekniskt och 

marknadsmässigt. På Fagerhult är det en kombination av behov, teknik och ekonomi som styr om en 

idé uppfyller kriterier för att gå vidare i processen. Konstruktionschefen anser att de anställda inte 

har tid att fundera på idéer som ligger utanför kärnverksamheten och att fokus ligger väldigt mycket 

på det som är i pipelinen. Innovationsarbetet har förbättrats sedan ett teknikteam infördes, vars 

uppgift är att ligga två steg före. Han menar dock att det är viktigt att idén på sikt kan passa in i 

Fagerhults verksamhet. 

Utvärdering av idéer som är av intresse på Kapsch görs genom en förstudie, vilken består av ett 

business case som innefattar både marknadsanalys och flertalet tekniska lösningsförslag. Det är 

sedan produktägarna som kan avgöra om en idé är värd att lägga resurser på. Idéer som ligger för 

långt utanför företagets strukturer tas på grund av detta inte vidare. Idéer utanför kärnverksamheten 

tas i dagsläget inte om hand. Det kommer idéer till patentrådet som inte är kärnverksamhet, dessa 

idéer droppar av. De individer som har dessa idéer får behålla dem, men de kommer inte vidare med 

idéerna. Om en idé hör till ett nytt område som verkar intressant skaffas resurser fram. Idéer utanför 

Kapschs strategi läggs det däremot inga resurser på. 

På Sensys utvärderas idéer först genom att provas internt, intressanta idéer visas upp för 

ledningsgruppen. Därefter kan idén testas hos kunden, dock efter att den har utvärderats tekniskt. 

Vid vissa tillfällen är det kunden som kommer med idén. Kriterier för att Sensys ska gå vidare med 

idéer är att de måste generera någon form av värde för någon och i grund och botten öka chanser att 

försäljningen eller liknande. Om idéer ligger för långt ifrån kärnverksamheten får de ofta inget gehör. 

Om resurser fanns för att hantera även dessa idéer kunde det vara av intresse med tanke på 

riskspridningen menar utvecklingschefen på Sensys. Han påtalar dock en annan sida av att ta sig an 

idéer utanför kärnverksamheten som handlar om aktieägarna, att de investerar i ett bolag med tron 

om att det sysslar med en viss typ av verksamhet. 

Utvärderingar av idéer från Combitechs idé-lista sker ofta baserat på behov och om det finns någon 

idé som kan vara intressant för en viss kund. Kriterier för att en idé ska tas vidare i processen handlar 

om teknikhöjd, efterfrågan och marknadsbedömning samt hur Combitech kan tjäna pengar på idén. 

De idéer som inte kommer till nytta för Combitech ligger antingen kvar på listan eller tas bort. Denna 

idé-lista har öppnats upp för inkubatorn Lead i Linköping, som under NDA diskuterat några av dessa 

idéer konkret och att ta några av idéerna vidare i deras inkubationsprocess. 

Fläkt Woods utvärderar idéer mycket med fokus på kostnader, det är viktigt att kunna vinna 

konkurrensfördelar genom kostnadseffektiva lösningar. En preliminär kalkyl görs för att avgöra om 

det finns ekonomisk bärighet och om en förstudie görs presenteras denna genom ett business case 

på ett ledningsmöte. Inom företaget är det stort fokus på kärnverksamheten. Utvecklingschefen 

anser att det inte heller finns resurser för att hantera idéer utanför kärnverksamheten. Han är 
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samtidigt tveksam till om dessa skulle hanteras även om resurser fanns, och menar att det finns en 

styrka i att fokusera på en nisch. 

Sammanfattningsvis så utvärderas idéer i alla företagen på ett eller annat sätt. Några av dem 

använder sig av förstudier och andra går efter vissa kriterier som idén måste uppfylla för att tas 

vidare i utvecklingen. Fagerhult, Sensys och Fläkt Woods är de tre företag som uttrycker starkast 

fokus på kärnverksamheten där idéer utanför kärnverksamheten aktivt väljs bort redan i 

idéselektionen. På Fagerhult menar utvecklingschefen att idén i alla fall på sikt måste passa in i 

Fagerhults verksamhet, på Fläkt Woods ses det som en styrka att fokusera på en nisch och tveksamt 

om de skulle vilja driva idéer utanför kärnverksamheten vidare själva. På Sensys får inte idéer utanför 

kärnverksamheten gehör men utvecklingschefen anser att dessa idéer kunde vara av intresse, om 

resurser fanns, med tanke på den riskspridning det kunde innebära. I idéerna utanför 

kärnverksamheten på Combitech, det vill säga de idéer som inte kommer till nytta för Combitech 

eller deras kunder, visar de under NDA upp för inkubatorn i Linköping för att öppna upp eventuella 

samarbeten eller för att idéerna kan göra bättre nytta i inkubatorns vård. På Kapsch tas idéer utanför 

kärnverksamheten inte om hand och utvecklingschefen konstaterar att det finns så kallade 

”byrålådeideer” som inte används av företaget, då de kanske ligger utanför kärnverksamheten. Dessa 

idéer ägs av den som kommer på idén, men inom Kapsch finns det ingen naturlig väg för vad som kan 

göras med dessa idéer och de blir liggande. 

5.1.2.3 Problem och brister i innovationsarbetet 

På Fagerhult är det tiden som begränsar om de skulle kunna hantera fler idéer, snarare än pengar. 

Kompetens har i och med införandet av ny LED-teknik blivit ännu viktigare och där menar 

konstruktionschefen att Fagerhult springer i fronten. På Fagerhult finns gott om nya idéer och 

konstruktionschefen tror att det skulle behövas en idébank eller databas med ett tydligt sätt att 

kategorisera idéer, om Fagerhult växer.  

Kapsch saknar strukturer för hur det ska gå till att ta emot och om hand idéer. Det handlar också om 

prioritering, om strukturen finns prioriteras det och ges tid. En av fördelarna med Kapsch 

innovationsarbete är att de agerar snabbt om incitament finns och om idén är bra. De anser att de 

saknar ett organiserat arbetssätt att arbeta med innovation. 

Sensys innovationsarbete är målinriktat men idéer som ligger för långt ifrån det aktuella får inget 

fokus. Svårigheter är att få tiden att räcka till samt de idéer som alla blir förvånade över när de visar 

sig vara bra. Utvecklingschefen menar att då Sensys är ett litet företag skulle inte processer förenkla 

innovationsarbetet.  

Combitech anser att innovationsarbetet är en viktig personalfråga, att det är utvecklande och skapar 

trivsel för personalen.  

På Fläkt Woods skulle det krävas att det fanns personal dedikerad för innovationsarbete för att fler 

idéer skulle kunna tas omhand. Ett problem som utvecklingschefen ser med det kan vara att någon 

som jobbar med det strategiska hamnar för långt bort från det dagliga arbetet, eller att det kan 

skapas ett A- och B-lagskänsla där bara vissa får arbeta med utveckling av ny teknik. 

Sammanfattningsvis så är ett av de främsta problemen och bristerna som företagen själva 

identifierar bland annat att det behövs bättre sätt att hantera idéer. Fagerhult beskriver till exempel 
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att det skulle underlätta om det fanns en idébank där idéer lätt kunde kategoriseras, för att på så vis 

kunna söka efter idéer i efterhand, och på Kapsch beskriver en av Linjecheferna att det kan vara svårt 

att göra något konkret av de idéer som skrivs upp på whiteboardtavlan. På Kapsch beskriver de 

tydligt att de saknar en stuktur för innovationsarbetet och att det troligtvis skulle prioriteras högre 

om en sådan fanns.  

5.1.3 Sammanfattning av analys 

För att svara på frågan ”Hur ser innovationsprocesser ut i näringslivet och vilka problem och brister 

kan identifieras?” redovisas nedan en sammanfattning av analysen av forskningsfrågan i punktform. 

 De intervjuade företagen har inte några utstakade innovationsprocesser, några av dem 

använde däremot delar av processer. 

 På några av företagen samlas spontana idéer in via whiteboard eller idé-lista, företagen 

saknar däremot i de flesta fall metoder för att hantera dessa idéer vidare. 

 Många idéer uppkommer utifrån att ett problem kräver en lösning. Vid dessa tillfällen 

används ibland riktade workshops som idégenereringsmetod. 

 Flera av företagen har starkt fokus på kärnverksamheten vilket resulterar i att idéer utanför 

kärnverksamheten aktivt väljs bort eller inte får något gehör. 

 I flera av företagen finns det så kallade ”byrålådeidéer” som företaget aldrig arbetar vidare 

med och som blir liggande. 

 Endast ett av företagen, Combitech, arbetar aktivt med att idéer utanför kärnverksamheten 

ska kommersialiseras. Detta gör de genom samarbete med en inkubator. 

 Två av de främsta bristerna som företagen själva påtalar är att de saknar metoder för att 

hantera idéer samt en tydlig struktur för innovationsarbetet. 

5.2 Forskningsfråga två 

F2: Vilka tjänster erbjuder Science Park Jönköping och andra initiativ i dagsläget för att fler idéer ska 

kommersialiseras? 

Forskningsfråga två har besvarats genom att undersöka hur begreppen science parks och inkubatorer 

beskrivs i teorin. Därefter analyserades vad Science Park Jönköping och andra initiativ i nuläget gör 

för att stötta kommersialiseringen av idéer från näringslivet.  

5.2.1 Science parks och inkubatorer 

I kapitel 3.5 Syntes – F2 sammanfattas teorierna kring science parks och inkubatorer för att ge en 

samlad bild av bland annat skillnader och likheter mellan begreppen. I teorin beskrivs en science park 

som en fördelaktig plats för nyföretagande och tillväxt i kunskapsbaserade företag. Science parks 

erbjuder nästan alltid länkar till exempelvis universitet, som fungerar som teknisk expertis. De 

erbjuder också lokaler, kan erbjuda stöd såsom affärsrådgivning och kan även ta en aktiv roll i 

företagsinkubation, som hjälper entreprenörer att starta egna företag. Näringslivet kan dra nytta av 

science parks bland annat genom affärsrelationer med de små teknikrika företag med 

expertkunskaper som finns i parken, eller genom samarbeten med forskning och universitet. 

En inkubator kan beskrivas som ett utvecklingsverktyg och är designat för att accelerera tillväxten 

och framgången för entreprenöriella nybildade företag, detta genom gemensamma faciliteter, 
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resurser och tjänster för företagsstöd. Även inkubatorn fungerar som ett viktigt nätverk för 

inkubantföretagen. 

Inkubatorn är ofta en del av en science park, aldrig tvärt om. Science parks riktar sig mot mognare 

företag medan inkubatorn tar sig an idéer och företag i tidiga skeden. 

5.2.2 Science Park Jönköping 

Science Park Jönköping består av ett flertal olika delar som de benämner StartUp, Inkubator, 

Företagspark, ServiceCenter, Innovationsrådgivning samt Jönköping Business Development (JBD). 

Den teoretiska beskrivningen av en science park stämmer väl in på Science Park Jönköping bland 

annat genom det nära samarbetet med Högskolan i Jönköping, som också är delägare, vilken kan ses 

som den närhet till teknisk expertis som både Parry och Russell (2000) och Broadhurst (1993) 

använder i sin definition. Dels genom Företagsparken som är en fysisk plats med flertalet varianter av 

kontorsplatser och som hyser ca 100 företag i olika storleker, varav många är tekniktunga. Parry och 

Russel (2000) beskriver andra funktioner i science parks, bland annat stöd i form av affärsrådgivning 

och teknisk expertis. På Science Park Jönköping finns stöd i olika former integrerat i StartUp, 

ServiceCenter, Innovationsrådgiving och Inkubatorn.  

En av funktionerna i Science Park Jönköping är Inkubatorn var uppgift är att få nystartade företag 

med skalbarhet och tillväxtambition att växa, med hjälp från affärsutvecklare. Science Park 

Jönköpings beskrivning av sin inkubator faller väl ut med hur en inkubator är beskriven i teorin, att en 

inkubators syfte är att förbättra möjligheter för tillväxt, ge företagen en plats med gemensamma 

faciliteter samt med lednings- och stödtjänster (Economic Commission For Europe, 2001). Det kan 

också påpekas att inkubatorn i Science Park Jönköping är en del av en science park. De två begreppen 

bör ej sammanblandas vilket beskrivs väl av Bergek och Norrman (2008). 

5.2.2.1 Kompetensbas  

Följande är en analys av den kunskapsbas som finns inom Science Park Jönköping . 

I StartUp-delen finns affärsutvecklare som årligen tar emot ca 350 olika idéer. Majoriteten av 

idéerna, cirka 70 %, kommer från högskolan och studenter.  Av de inkomna idéerna leder ett 

hundratal till nya företag. Jag anser att det är en relativt hög frekvens och att det tyder på att Science 

Park Jönköping har en stor kompetens när det gäller att ta emot ett stort antal idéer, bedöma dessa 

utifrån olika affärsmässiga kriterier och slutligen ge råd och stöd kring dessa.  

Science Park Jönköping beskriver ett antal stödpunkter i samband med affärsutvecklingen. 

Idébäraren kan förmedlas kontakt med partnerföretag som är experter inom sina områden, vilket 

innebär att Science Park Jönköping agerar spindeln i nätet och kan bidra med nätverk till 

entreprenörer som vill starta bolag. Spindeln i nätet är de även när de matchar exempelvis mellan 

företag i parken eller mellan studenter och företag. Science Park Jönköping erbjuder workshops och 

seminarier. De erbjuder också öppna kontor som för uppstartsföretag är gratis i tre månader. 

Slutligen erbjuder de också hjälp med att hitta finansiering till projekt. 

Science Park Jönköping är även delägare i ett investmentföretag, JBD, som är villigt att gå in med 

kapital i mycket tidiga skeden, ofta som första externa investerare. De företag som JBD är 

intresserade av är främst företag med tillväxtambitioner och en innovativ, repetitiv produkt eller 

tjänst med internationell potential. 
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I inkubatorn hjälper en personlig affärsutvecklare företag att utvecklas och växa. Sammantaget med 

StartUp innebär detta att Science Park Jönköping både har erfarenhet av mycket tidiga idéer och som 

inte än är företag och entreprenörer att ta steget att bilda bolag, att få dessa att växa och utvecklas 

och slutligen finns en plats för dessa att utvecklas och skapa nätverk i företagsparken. 

Utöver detta arbetar en innovationsrådgivare på Science Park Jönköping med uppgift att hjälpa 

forskare med nyttiggörandet av forskning. I detta arbete kommer under våren 2013 ett projekt starta 

med syfte att sammanföra forskare med näringslivet i form av ett lunchevenemang där forskare 

bjuds in att presentera sitt arbete och relevanta representanter som publik. 

5.2.3 Andra initiativ 

Saab Ventures och Demola East Sweden är två andra initiativ, vars syften bland annat är att öka 

antalet idéer från näringslivet som kommersialiseras, som undersöktes i detta examensarbete. 

5.2.3.1 Saab Ventures 

Saab Ventures är ett initiativ som har bidragit till att antalet idéer som kommersialiseras från Saab AB 

har ökat. Saab Ventures är en corporate venturing-enhet inom Saab som startades 2001 för att ta 

hand om de idéer som inte ligger i linje med Saabs kärnverksamhet. Idag är Saabs kärnverksamhet, 

mål och processer tydligt definierade vilket gör att det inte finns utrymme för idéer utanför 

kärverksamheten, utan de skickas då till Saab ventures, där vissa av dem blir spin-offer eller 

avknoppningar. 

Ett av incitamenten för Saab Ventures verksamhet är att skapa så mycket värde som möjligt av de 

resurser som Saab lägger på FoU. Det har lett till att Saab Ventures kan vara en enhet som tar emot 

de idéer som inte hör till kärnverksamheten för att kärverksamheten ostört ska kunna fokusera på 

sin verksamhet, vilket på så vis ytterligare ökar resurseffektiviteten. Övriga positiva fördelar som har 

kommit ur Saab Ventures är HR-frågan, att anställda som har idéer uppmuntras och deras idéer tas 

omhand.  

Årligen tar Saab Ventures emot ca 30-40 idéer och ca hälften av dessa är potentiella avknoppningar. 

Spin-off processen börjar med att idéer kommer in och de som inte vid en första anblick rensas bort 

går vidare i processen. Antingen söker Saab Ventures upp nya idéer eller så kommer avdelningarna 

på nya idéer och vet vart de ska vända sig då Saab Ventures håller sig synliga i intranätet och 

regelbundet kommer ut och träffar avdelningarna. Idéerna genomgår sedan en spin-off-process 

bestående av bland annat en feasibility study och en affärsplan. I processen har Saab Ventures flera 

sätt att hantera ägarskap och samarbeten med andra aktörer som innovationssystemet eller 

studenter och entreprenörer. 

5.2.3.2 Demola East Sweden 

Demola är ett koncept som startade i Finland 2008 och kom till Norrköping och Norrköping Science 

Park 2012 som Demola East Sweden. Konceptet bygger på att idéer från företag utvecklas av 

studenter, som en del av utbildningen. Idéerna som kommer in kan vara helt nya idéer där företaget 

ser att det kanske kan bli en utveckling av företaget eller nya idéer som kanske kan bli 

avknoppningar. Företagen får inte styra idén mot ett specifikt resultat eftersom det är studenternas 

kreativitet som ska utvecklas.  
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Motiv för företagen att lämna in idéer kan vara att de får möjlighet att testköra idéer och om de inte 

gillar resultatet behöver de inte köpa tillbaka det från studenterna. Andra mål med Demola East 

Sweden är att få studenter att stanna kvar i regionen, att det föds nya företag, att företagen 

eventuellt anställer studenterna och att det på sikt leder till skatteåterbäring till kommunerna och 

regionen. 

5.2.4 Sammanfattning av analys  

Den verksamhet som Science Park Jönköping bedriver stöttar hela vägen i processen från idé till 

företag. Några utav tjänsterna de erbjuder i processen är följande: 

 Förmåga att ta emot och bedöma ett stort antal idéer. 

 Ger råd och stöd kring affärsutveckling. 

 Förmedlar kontakter mellan idébärare och experthjälp, mellan företag och studenter och 

företag sinsemellan. 

 Erbjuder workshops och seminarier inom ett flertal ämnen. 

 Erbjuder öppna kontorsplatser för idébärare och nystartade företag. 

 Erbjuder hjälp för idébärare att hitta finansiering, är även delägare i Jönköping Business 

Development som är ett investmentbolag villigt att gå in med kapital i tidiga skeden. 

 I inkubatorn kan nystartade bolag få stöd av affärsutvecklare för att utvecklas och växa. 

 I företagsparken hyr tekniktunga företag i varierande storlek kontor. 

 ServiceCenter erbjuder tjänster som underlättar för företagen i parken. 

 Innovationsrådgivningen hjälper forskare på högskolan med nyttiggörandet av sin forskning. 

Utifrån analysen kan det konstateras att Science Park Jönköping besitter en bred kompetens kring 

hur man bäst tar en idé till marknad och sedan får det nystartade företaget att växa. De flesta av 

dessa idéer har dock kommit från högskolan och endast ett fåtal från näringslivet. Science Park 

Jönköping har också nätverk innefattande expertis inom olika områden, både nystartade och 

etablerade företag samt både forskare och studenter på högskolan. Att Science Park Jönköping är en 

science park med en integrerad inkubator kan vara en bidragande orsak till den breda kompetensen. 

Utan en inkubator skulle ett viktigt steg i processen från idé till företag fattas. Det tror jag i sin tur 

skulle innebära att Science Park Jönköping främst var en företagspark med redan etablerade bolag, 

med mycket mindre fokus på den affärsutveckling som de har idag. 

Saab Ventures är en intern corporate venturing-enhet på Saab AB som tar till vara idéer utanför 

kärnverksamheten bland annat genom en spin-off-process. Huvuddelarna som Saab Ventures spin-

off-process består av är att: 

 Göra sig synliga i Saabs verksamhet och berätta att de finns. 

 Motivera varför de anställa och avdelningarna bör komma med idéer som ligger utanför 

kärnverksamheten till Saab Ventures. 

 Ta emot och hantera idéerna. 

 Sålla bland idéer och välja ut de som är intressanta att gå vidare med i processen. 

 Göra en feasibillity study, antingen själva eller ta hjälp från andra. 

 Göra en affärsplan, antingen själva eller ta hjälp från andra. 

 Hitta finansiering. 

 Skapa avknoppningar. 
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Dessa aktiviteter genomförs på Saab AB av Saab Ventures och har bidragit till idéer från Saab AB har 

kommersialiserats och i dagsläget har investeringar i 23 nya avknoppningar gjorts. 

Demola är ett färdigt koncept som ursprungligen kommer från Finland. I Sverige var Demola först i 

Norrköping 2012 och är nu på gång på ett par andra orter. Projektet går ut på att företag lämnar in 

idéer som sedan utvecklas av studenter. Processen som Demola arbetar efter kan sammanfattas i 

följande steg. 

 Kontakt med företag för att få dessa att lämna in idéer av intresse till projektet 

 Sålla ut vilka idéer som skulle kunna passa projektet, detta i samarbete med kursansvariga 

på högskola eller universitet, eftersom Demola fungerar som ett skolprojekt där studenter 

får högskolepoäng för det arbete de lägger ned. 

 Presentera de utvalda idéerna så att studenter kan göra val. 

 Sätta samman tvärfunktionella arbetsgrupper med studenter. 

 Agera facilitator och coach till studenterna. 

 Se till att sekretessavtal skrivs med både företag och studenter. Avtalen ingår i den 

licensavgift som betalas till Demola för att använda konceptet. 

De flesta idéerna som deltagit i projektet har köpts tillbaka av företagen, vilket kan ses som ett gott 

betyg på att företagen ser nyttan med det arbete som studenterna har lagt ned för att föra idén 

närmare kommersialisering. 

5.3 Forskningsfråga tre 

F3: På vilket sätt kan Science Park Jönköping stötta näringslivet så att fler idéer kan 

kommersialiseras? 

För att besvara forskningsfråga tre kartlades näringslivets behov av hjälp ytterligare. Behoven 

kopplades sedan ihop med de tjänster som erbjuds av Science Park Jönköping och andra initiativ. Det 

är viktigt att fokusera på att resurser och stöttning erbjuds inom de områden där det finns ett behov 

för att inte riskera att erbjuda tjänster som inte efterfrågas.  

5.3.1 Företagens behov av och syn på hjälp från externa aktörer 

Följande avsnitt tar upp de behov företagen har samt vilken deras syn är på Science Park Jönköpings 

verksamhet. 

5.3.1.1 Företagens syn på Science Park Jönköping 

Under företagsintervjuerna fick företagen besvara frågor kring sin syn på och kunskap kring Science 

Park Jönköpings verksamhet.  

Sammanfattningsvis var företagens uppfattning väldigt spridd och långt ifrån komplett. 

Konstruktionschefen på Fagerhult uppfattade Science Park Jönköping som någon som kunde vara en 

partner i utvecklingsprojekt. På Fläkt Woods visste respondenten om funktionen kontorshotell, där 

företag delar lokaler och vissa gemensamma funktioner. Endast en av respondenterna på Kapsch 

hade någon uppfattning om Science Park Jönköpings verksamhet och uppfattade det som att 90 % av 

verksamheten handlar om att fånga upp start-ups från högskolan. Utvecklingschefen på Sensys hade 

en något bredare uppfattning om verksamheten.  
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Combitech var det företag som hade mest erfarenhet av science parks och inkubatorer. De använder 

sig idag av Lead, inkubatorn i Linköping, för att få hjälp med att hitta marknader för idéer företaget 

själva inte är intresserade av. Combitech har hittills inte nyttjat science parken i Linköping, Mjärdevi 

Science Park, men de planerar att göra det framöver i och med ett nytt koncept som heter creActive 

Mjärdevi. Tanken med konceptet är att skapa mötesplatser mellan företag och studenter. De fördelar 

Combitech ser med samarbetet med inkubatorn handlar bland annat om möjlighet till rekrytering, 

framtida arbetspartners eller uppdragsgivare eller kunder till kurser. 

Några av företagen gav förslag på hur Science Park Jönköping skulle kunna stötta deras 

innovationsarbete. Fläkt Woods föreslog att hjälp med att hitta utvecklingspartners inom något 

specifikt område, det vill säga om dessa kompetenser finns inom Science Park Jönköping. Sensys i sin 

tur önskade att de hade mer information om vilka bolag och blivande bolag som finns i 

företagsparken, och att en presentation av dessa skulle kunna vara bra för att exempelvis se vilka 

samarbeten som kan var möjliga. Kapsch var ett företag som direkt kunde nämna några nyttoeffekter 

de såg med Science Park Jönköpings verksamhet exempelvis att det genererar fler duktiga tekniker i 

regionen och att Kapsch på så vis får fler att anställa. De föreslog även att Science Park Jönköping 

kunde vara en koppling mellan deras outnyttjade idéer till att dra i de som kan vara av nytta för 

regionen. Vidare talade de om att det vore bra om idébärare på företag var mer medvetna om i alla 

fall de första stegen som följer om de skulle vilja föra en idé vidare på egen hand, då de medger att 

det finns idéer som exempelvis inte är kärnverksamhen och som därför ej kommer vidare inom 

företaget. 

Sammanfattningsvis kan man utifrån analysen säga att företagens kunskap om Science Park 

Jönköping var begränsad. På grund av detta var det svårt för dem att på rak arm uttrycka på vilket 

sätt de hade behov av hjälp från dem. Under intervjun resonerade de istället vidare kring vad en 

extern aktör skulle kunna göra för att underlätta deras innovationsarbete. 

5.3.1.2 Företagens behov av externa aktörer och syn på samarbete 

Om externa aktörer skulle hjälpa Fagerhult med innovationsprocessen skulle det kunna handla om 

att utreda idéer på marknadssidan. Dock tror konstruktionschefen att Fagerhult är relativt duktiga på 

det själva. Inom vissa områden kan samarbeten med exempelvis start-ups som har spetskompetens 

inom någon viss teknik vara av intresse. Fagerhult är inte främmande för samarbeten och är 

intresserade om det finns potential till samarbete och att utveckla något tillsammans. Fagerhult har 

idag ett samarbete med ett antal företag i regionen som inte konkurrerar med varandra. Det är en 

grupp som de kallar produktutvecklingsgruppen där konstruktionschefer från respektive företag 

samlas och diskuterar erfarenheter och lär av varandras misstag.  

Om en extern aktör skulle hjälpa till på Kapsch skulle det handla om att skapa struktur och det 

repeterbara i processen. Utvecklingschefen anser att det skulle vara intressant att få in en extern 

aktör som har erfarenhet av ett bra arbetssätt för innovation som fungerar. Kapsch har idag 

samarbeten med bland annat studenter i form av exjobb och forskare, och anser att de inte besitter 

all kunskap själva.  

På Sensys skulle en extern aktör kunna hjälpa till med någon form av finansiering, då pengar är en 

avgörande resurs. Utvecklingschefen funderar över problemet att ingen investerar utan att vilja ha 

något tillbaka, och att det handlar om att dela med sig av den eventuella vinsten eller inte. Andra 

samarbeten kan vara aktuella med universitet eller högskola. Utvecklingschefen säger att om 
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möjlighet för spin-off skulle öppna sig så har de inte något emot det. Brist på resurser kan vara en 

hämmande faktor för att göra avknoppningar. Företaget har tidigare haft samarbeten i form av 

examensarbeten för att verifiera idéer och samarbeten med startups kan vara av intresse, det är då 

viktigt att båda parter går in med samma positiva inställning och är beredda att lägga ned tid. Vid 

samarbeten med forskare har de tidigare upplevt att forskare inte är intresserade av att dra forskning 

till en produkt utan mer prova principer. 

Om Combitechs idéer inte kan ge företaget så stor vinning eller de gör mer nytta hos inkubatorn Lead 

så använder de sig av den hjälpen. I och med detta ser de den indirekta vinningen som exempelvis 

kan leda till att Combitech får andra affärer eller kanske får hjälpa Lead och entreprenören att 

utveckla bolaget. Vid samarbete med Lead är det positivt om det är en medarbetare, förslagsvis 

idégivaren, som är entreprenören och är intresserad av att driva idén. Vid sådana arrangemang har 

både Combitech och entreprenören en ägarandel.  

Utvecklingschefen på Fläkt Woods anser att strategiskt arbete ska läggas in-house och att om en 

extern aktör skulle bidra i innovationsarbetet skulle han hellre avlasta bulkjobbet, vidare anser han 

att mycket utav kompetensuppbyggnaden ligger i innovationsarbetet och att det skulle vara 

strategiskt fel. Dock är de inte främmande för att låta någon annan verifiera potentialen i en idé, de 

har ett sådant examensarbete pågående. Utvecklingschefen anser att företaget har för stort fokus på 

kärnverksamheten för att det skulle vara intressant att knoppa av idéer. Däremot kan samarbeten 

med start-ups med spetskompetens vara av intresse om det handlar om ett teknikområde som 

behövs inom luftbehandling. 

Sammanfattningsvis visar analysen på att det finns ett visst intresse av att samarbeta och att det för 

bland annat Fagerhult och Fläkt Woods skulle vara intressant att lägga ut verifiering av marknaden på 

extern part. Andra samarbeten flera av företagen är intresserade av är samarbeten med start-ups 

med spetskompetens. Combitech är det enda av företagen som redan har ett samarbete med en 

inkubator.  

5.3.2 Tillväxt och öppen innovation 

I kapitel 3.9 Syntes – F3 sammanfattas bland annat begreppet affärsutveckling, vad spin-off och 

corporate venturing är samt begreppet öppen innovation.  

Affärsutveckling beskrivs i teorin som en strategi för tillväxt och kan innehålla både strukturell tillväxt 

i form av exempelvis förvärv och organisk tillväxt i form av förbättrad konkurrenskraft. Såväl Karlöf 

(2008) som Lindholm Dahlstrand (2004) är eniga om att det krävs resurser i samband med 

affärsutveckling och att entreprenören och dennes egenskaper är mycket viktig för företagets tillväxt. 

Jag anser att Klofsten (2009) är enig om detta då han menar att de två grundvillkoren för att uppnå 

affärsplattformen är att flödet av resurser in i företaget måste vara säkrat samt att det inom 

företaget måste finnas förmåga att utnyttja resurserna. Dessa påståenden är intressanta då det 

under företagsintervjuerna framkom att det var just resurser som företagen beskrev att de i vissa fall 

saknar, ofta i form av mantimmar, för att kunna hantera idéer som inte har med kärnverksamheten 

att göra. 

Ett begrepp som är nära kopplat till tillväxt och affärsutveckling är spin-off. I teorin beskrivs spin-off-

företag som nya aktörer grundade av anställda på befintliga företag.   
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Wallin och Lindholm Dahlstrand (2006) menar att genom spin-off kan nya affärsmöjligheter skapas, 

av idéer som faller utanför kärnverksamheten, som annars inte skulle kommersialiserats. Klepper 

(2009) är enig och menar att utan spin-offer skulle värdefulla idéer antingen inte drivas igenom eller 

ta längre tid att genomföra, om företagen är ovilliga att genomdriva idéerna, även om de ligger inom 

deras kärnområde. Enligt dessa författare skulle spin-off kunna vara en lösning på problemet att flera 

idéer i företag inte kommersialiseras, både i och utanför kärnverksamheten. Därmed är det 

intressant att exempelvis undersöka hur företag kan stöttas för att fler spin-offer kan skapas. 

Med corporate venturing menas till exempel när ett moderbolag behåller en andel i ett nytt företag, 

och kan ses som en möjlighet att tjäna ekonomiskt samtidigt som riskerna med framväxten av ny 

teknik delas. Resultatet av corporate venturing kan antingen forma ett nytt affärsområde inuti 

moderbolaget eller generera vinst genom exempelvis försäljning.  

Enligt King (2002) är corporate venturing ett sätt att kommersialisera idéer genom att utnyttja 

externa resurser. Han menar att de företag som har resurser internt kan sålla och arbeta igenom de 

bästa idéerna men att många företag, på grund av storlek och struktur, kan ha svårt att finna tid, 

resurser och finansiering att göra detta själva. King (2002) menar att det då är bättre att utnyttja 

externa resurser.   

Saab Ventures är en sådan corporate venturing-enhet, som uppkommit i en stor organisation som 

har interna resurser för att arbeta igenom de bästa idéerna. Problemet med att företag med annan 

struktur eller storlek har svårt att finna tid, finansiering och resurser kunde konstateras bland annat i 

ett tidigare kapitel då företagens innovationsprocesser kartlades samt i texten ovan angående att 

resurser är en mycket viktig komponent för affärsutveckling. Det är även intressant att observera att 

King (2002) belyser att corporate venturing är ett sätt att kommersialisera idéer genom att utnyttja 

externa resurser. 

Att ta hjälp av expertis och använda sig av externa resurser är ett resonemang som är vanligt inom 

öppen innovation, där företags resonemang handlar om att alla smarta personer inte jobbar för dem, 

utan de måste hitta och utnyttja den expertis som finns utanför företaget. Enligt Chesbrough (2003) 

kan spin-off vara ett instrument för att använda kanaler utanför företagets nuvarande verksamhet 

för att kommersialisera interna idéer och på så vis skapa värde för organisationen. Detta följer 

resonemangen ovan, där spin-offerna i detta fall sker i samarbete med externa aktörer. Enligt 

Gassmann och Enkel (2004) är det inte i alla industrier öppen innovation passar men det är att 

föredra exempelvis då produktmodulariteten är hög, mycket explicit kunskap krävs eller där 

licensiering skapar positiva externa effekter.  

Öppen innovation innehåller mycket samarbeten med externa aktörer och Schilling (2010) talar om 

att företaget bör välja samarbetsstrategier. Hon menar vidare att samarbeten kan möjliggöra att 

företaget presterar mer, i en snabbare takt och till lägre kostnad och risk än om de är ensamma, dock 

måste företaget vara beredd att släppa lite av kontrollen. Schilling (2010) anser att företagets 

kompetenser, sårbarhet av patentskydd, behov av kontroll i utvecklingsprocessen och vilken roll 

utvecklingsprojekt har för företagets kompetensutveckling är faktorer som spelar roll om de väljer att 

samarbeta eller inte. 
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Med öppen innovation kan det också vara lättare att rädda idéer som initialt ser ut att sakna 

potential men visar sig vara värdefulla, om de exempelvis måste kombineras med extern teknologi 

och är en svårighet i innovationsarbetet som exempelvis Sensys beskriver att de har upplevt. 

I företagsintervjuerna är det tydligt att en del företag är mer öppna än andra för att samarbeta med 

externa aktörer. Fagerhult och Fläkt Woods ser vid första anblicken stängda ut då de anser att de kan 

själva och inte behöver så mycket hjälp, men har å andra sidan vissa samarbeten idag. Sensys har 

exempelvis inget patentskydd för sina produkter utan använder företagshemligheter, vilket enligt 

Schilling (2010) gör att de är mindre troliga att välja att samarbeta. Företag som däremot är mycket 

öppna är Combitech som redan har många samarbeten och Kapsch som uttrycker att de gärna 

samarbetar med andra aktörer och under intervjun uttryckte att de inte besitter all kunskap själva.   

5.3.3 Hur kan Science Park Jönköping stötta näringslivet? 

De behov, problem och brister i företags innovationsarbete som genom analysen framkommit 

kopplas här samman med den kompetensbas Science Park Jönköping besitter. Därefter bygger 

analysen vidare på erfarenheter från andra initiativ för att kunna ge förslag på hur Science Park 

Jönköping kan stötta näringslivet så att fler idéer kan kommersialiseras. 

5.3.3.1 Behov, problem och brister 

Under analysen av forskningsfråga ett konstaterades att företagen under intervjuerna uttryckt vissa 

behov av hjälp för att fler idéer ska kunna tas emot och omhand.  Ett av företagen uttryckte att de 

saknar strukturer för att arbeta med innovation, vilket leder till att de inte prioriterar det arbetet i 

form av tid eller resurser. Det finns ett tydligt behov av hjälp med att skapa det repeterbara i 

processen, allt från att samla in idéer och bedöma dessa till att hela tiden veta vad nästa steg är. 

Ytterligare ett problem som Kapsch belyser, och som jag tror existerar i flera företag, är att en 

idébärare på ett företag vars idé inte tas vidare i företaget, till exempel på grund av att den inte 

tillhör kärnverksamheten, inte vet hur vederbörande kan gå vidare därifrån. Detta leder till att idén 

blir till en byrålådeidé som bara sparas, eller inte hanteras alls. Företaget efterlyser information och 

tydlighet kring vad en idébärare har för alternativ för att gå vidare med en idé själv och vad detta i så 

fall skulle innebära, hur det går till och vilka de första stegen är i processen.  

Flera av företagen utrycker också att de skulle kunna hantera och utvärdera fler idéer om de hade 

fler resurser så som tid och mantimmar. 

Under intervjuerna gav företagen förslag på vilken typ av stöttning de skulle behöva från Science 

Park Jönköping. Flera ansåg att det vore bra om Science Park Jönköping fungerade som en länk 

mellan dem och företagen i parken för att på så sätt kunna finna nya samarbetspartners för 

exempelvis utvecklingsprojekt. I dagsläget visste inte de intervjuade företagen vilka företag och 

blivande bolag som fanns i parken och därmed inte vilka samarbeten som skulle vara möjliga och 

passa just dem, de eftersträvade information om detta och eventuellt även en närmare presentation 

av dem för att kunna se vilka samarbeten som är möjliga. 

Detta är sammankopplat med ett problem som jag anser är relativt stort som handlar om Science 

Park Jönköpings relationer till och stöttning av befintligt näringsliv. Under företagsintervjuerna 

framkom tydligt att företagens kunskap kring Science Park Jönköpings verksamhet var mycket 
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begränsad, vilket i sin tur gjorde det mycket svårt för dem att kunna se på vilket sätt de skulle kunna 

få hjälp och ha nytta av samarbete med Science Park Jönköping. 

Jag anser att detta är ett grundproblem som måste lösas för att fler idéer över huvud taget ska kunna 

kommersialiseras genom ett ökat stöd från Science Park Jönköpings sida. Jag anser att det viktigaste 

att fokusera på genom ökad marknadsföring är att tydligt beskriva den mångfasetterade kunskapsbas 

som finns på Science Park Jönköping och som går hand i hand med de behov som företagen har. 

Flera av de behov som företagen beskriver kan Science Park Jönköping redan idag bistå med, 

exempelvis ett brett nätverk med andra teknikintensiva företag och högskolan, möjlighet att matcha 

företagen med exempelvis start-ups för nya samarbeten i utvecklingsarbetet samt kunskap inom 

affärsutveckling, företagstillväxt och hur idéer på bästa sätt kan kommersialiseras. Det krävs dock att 

information om att detta kommer ut till företagen. Enligt Parry och Russel (2000) är marknadsföring 

av science parks mycket viktig och handlar dels om att identifiera kundernas krav och därefter att 

definiera produkten som innefattar vilka tjänster de bör erbjuda och slutligen presentera detta på ett 

tydligt sätt.  

En annan viktig faktor för att stöttning av näringslivet från science parks ska leda till att fler idéer 

kommersialiseras är att företagen är villiga att ta hjälp av eller samarbeta med externa aktörer, det 

vill säga har de tankesätt som beskrivs inom öppen innovation. Öppen innovation anser jag handlar 

om ett tankesätt där företaget är medvetet om att de inte besitter all kunskap och att företaget kan 

tjäna på att ta hjälp av externa kompetenser. Jag anser att Science Park Jönköping skulle kunna bidra 

till ett ökat öppet innovationstänkande genom dialog med företag för att inspirera, utbilda och påvisa 

vilka av några av fördelarna kan vara med samarbeten. Detta skulle kunna ske genom att erbjuda 

workshops och seminarier i ämnet. 

Ytterligare ett problem är att det verkar som att företagen redan i insamlingen av idéer och i 

idéselektionen väljer bort alla idéer som inte har med kärnverksamheten att göra. Detta leder till att 

idéer som skulle kunna vara lönsamma för företaget, och framför allt bidra med tillväxt i samhället, 

glöms bort. Under intervjuerna framkom att en av anledningarna till detta är att många av företagen 

har väldigt stort fokus på kärnverksamheten samt att de anser att resurserna inte räcker till för att 

hantera även idéer utanför kärnverksamheten.  Detta problem anser jag skulle kunna minskas om 

företagen vet att de kan ta hjälp av Science Park Jönköping, vilket återigen kräver en förbättrad 

marknadsföring riktad mot företagen.  

Under intervjun med Saab Ventures framkom ett förslag på hur science parks och inkubatorer skulle 

kunna presentera sig för att på ett tydligare sätt visa på vilket sätt de kan hjälpa företag med deras 

innovationsprocesser. Förslaget handlade om att visa upp vilka verktyg de kan erbjuda företag i 

innovationsprocessen och att processen inte är hård utan kan anpassas från fall till fall och att olika 

verktyg kan erbjudas i olika skeden. Ett verktyg kan exempelvis vara samarbete med studenter som 

kan göra en första marknadsanalys, nästa verktyg för att göra en fördjupad analys kan vara ett team 

av studenter eller att ta in en entreprenör. Därefter om ett bolag bildas kan det handla om att visa 

att det finns ett nätverk av entreprenörer eller kopplingar till investerare och inkubator. Det är också 

viktigt att visa att Science Park Jönköping har förmåga att ta hand om hela processen. 

5.3.3.2 Erfarenheter från andra initiativ 

I dagsläget anser företagen som intervjuats att de inte har resurser att ta hand om idéer utanför 

kärnverksamheten, eller att deras fokus är så stort på kärnverksamheten att idéer utanför per 
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automatik väljs bort. I större bolag så som Saab finns både resurser och vilja att även ta hand om 

dessa idéer. I fallet med Saab har detta gjorts genom att skapa en intern corporate venturing-enhet. 

Jag anser att det skulle vara intressant att i fallet Saab Ventures se vad som skulle kunna hända om 

man byter på rollerna och säger att Saab är en representant för alla små eller medelstora företag. 

Sedan på Saab Ventures plats sätta Science Park Jönköping som för dessa små och medelstora 

företag i så fall skulle fungera som Saab Ventures gör för Saab idag. Då små och medelstora företag 

inte har möjlighet eller resurser för att ha interna corporate venturing enheter anser jag att det är ett 

intressant koncept som kanske skulle kunna fungera.  I analysen av forskningsfråga två 

sammanfattades Saab Ventures Spin-off-process i ett antal punkter.  Jag anser att Science Park 

Jönköping, med sin kompetens och sitt nätverk, kan vara och fungera likt Saab Ventures gör för Saab, 

men här istället som en extern corporate venturing-enhet för små och medelstora företag.  

En extern corporate venturing-enhet skulle ha till syfte att öka antalet spin-offer, vilket ligger i linje 

med analysen tidigare i kapitlet att spin-offer kan vara en lösning på problemet att idéer inte 

kommersialiseras.  Vidare är corporate venturing ett sätt att kommersialisera idéer genom att 

utnyttja externa resurser och spin-off är ett bra sätt då det skapar värde för organisationen.  

Om Science Park Jönköping skulle agera extern corporate venturing-enhet åt små och medelstora 

företag skulle stegen i spin-off-processen hanteras av Science Park Jönköping, och det skulle då 

handla om företagens idéer utanför kärnverksamheten, eller byrålådeidéer. Science Park Jönköping 

har erfarenhet av och god kompetens för att kunna hantera flera av stegen i spin-off-processen, 

exempelvis har de vana att ta emot ett stort antal idéer, välja ut vilka av dessa som har 

marknadsmässig potential, göra affärsplaner samt hitta finansiering. En stor fördel är att Science Park 

Jönköping är en science park med en integrerad inkubator, vilket innebär att de har erfarenhet av att 

stötta en idé även i ett senare skede, när ett bolag är bildat och behöver stöttning. 

De punkter som skulle kunna utgöra större svårigheter för Science Park Jönköping är att göra sig 

synliga för befintligt näringsliv och berätta att de finns som en extern corporate venturing-enhet och 

kan erbjuda en spin-off-process samt motivera för befintligt näringsliv varför de vinner på att 

samarbeta med sina byrålådeidéer och ta hjälp med att skapa avknoppningar. Idag hanterar Saab 

Venture detta genom att vara synliga i Saabs intranät, söka upp de olika avdelningarna regelbundet 

och visa på goda exempel och även uppmana anställda att tänka över om det exempelvis finns civila 

applikationer på de militära produkter som finns i kärnverksamheten. Argument de använder är 

exempelvis att skapa mer värde av de resurser som läggs på FoU eller att vara en attraktiv, kreativ 

arbetsplats som tar till vara på anställdas idéer och utvärderar dessa. 

Viktiga argument Science Park Jönköping kan använda för att motivera företagen att ta hjälp för att 

kommersialisera sina byrålådeidéer kan vara exempelvis att: 

- Det är ett bra sätt för att få ut så mycket som möjligt för de resurser som företaget 

lägger på FoU. 

- Det är fördelaktigt att få hjälp av science parks i ett tidigt skede där företaget inte 

behöver lägga så mycket egna resurser utan kan göra valen när mer information 

om idén finns. 

- Spin-offer kan leda till goda relationer mellan avknoppning och moderbolag. 

- Att ta hand om idéer är en viktig HR-fråga. 
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- Nya avknoppningar hjälper till att bygga ett ekosystem av kluster som leder till att 

regionen blir mer attraktiv och fler rekryteringspunkter. 

- Gör det lättare att rädda idéer som initialt ser ut att sakna potential men visar sig 

vara värdefulla. 

Dessa argument är dels några som Saab Ventures använder i dag, men några av dem har också 

diskuterats som positiva effekter av samarbete med företagen under företagsintervjuerna. 

Att göra sig synlig genom marknadsföring konstaterades tidigare vara någonting Science Park 

Jönköping bör göra, då företagens kunskap kring deras verksamhet var mycket begränsad. Ovan 

nämnda argument kan användas för att motivera företag att öka sitt samarbete med Science Park 

Jönköping. 

Demola är ett annat alternativ som Science Park Jönköping skulle kunna använda för att stötta 

kommersialisering av idéer från näringslivet. De åtaganden som Science Park Jönköping i så fall skulle 

behöva göra är de punkter under forskningsfråga två beskrevs som Demolas process, vilka de med sin 

kompetensbas har möjlighet att göra. 

Demola är ett koncept som passar för en science park i och med närheten till universitet eller 

högskola och de naturliga nätverken med företag. Jag anser att Demola är en tjänst eller ett 

erbjudande som även Science Park Jönköping i framtiden skulle kunna erbjuda näringslivet, för att på 

så sätt underlätta för idéer att kommersialiseras. I detta projekt anser jag det inte lika nödvändigt att 

ha erfarenheter från en inkubator, eftersom det är ett färdigt koncept där det finns stöd och hjälp att 

få för att komma igång med verksamheten. 

Fördelar med att Science Park Jönköping skulle agera extern corporate venturing-enhet är att de 

redan idag har de kompetenser som krävs för att genomdriva spin-off processen och det som 

beskrevs som en svårighet handlar om marknadsföringen och att förändra attityden hos företagen, 

vilket är något som jag anser måste göras ändå i dagsläget. Denna process är också något som 

Science Park Jönköpings skulle kunna starta arbetet med direkt och utformningen av processen är 

mycket flexibel vilket gör att den kan anpassas efter Science Park Jönköpings styrkor och svagheter.  

Det som skulle vara positivt för Science Park Jönköping med att använda konceptet Demola för att 

öka antalet idéer som kommersialiseras från näringslivet är att det är ett färdigt koncept som 

bevisligen fungerar. Det kräver dock mer än bara science parkens vilja och kompetens då en 

begränsande faktor kan vara att det kräver ett samarbete med universitet eller högskola i form av 

kursupplägg och ett intresse från bland andra studierektorer som också måste tycka att det är ett 

projekt som passar in i studieplanen och så vidare. Något som också kan vara en nackdel i det här 

fallet är att Demola troligtvis är ett begrepp som än så länge även det är okänt hos företagen och 

som skulle kräva mycket marknadsföring och information. 

5.3.4  Sammanfattning av analys 

För att svara på forskningsfråga tre ”På vilket sätt kan Science Park Jönköping stötta näringslivet så 

att fler idéer kan kommersialiseras?” redovisas nedan en sammanfattning av analysen av 

forskningsfrågan i punktform. 
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 Företagens bild av Science Park Jönköping är mycket vag och för att Science Park Jönköping 

ska kunna stötta näringslivet så att fler idéer kommersialiseras så måste marknadsföringen 

av Science Park Jönköping öka. 

 De punkter som är viktiga för Science Park Jönköping att marknadsföra är deras kompetenser 

som uppfyller behoven hos företagen, vilka är: 

o Science Park Jönköping har en helhetskunskap om innovationsprocesser samt 

affärsutveckling med alla dess delar, och kan bland annat hjälpa företagen med: 

 Hantering och utvärdering av idéer, exempelvis marknadsanalys. 

 Kunskap kring avknoppning av idéer. 

o Science Park Jönköping har ett brett nätverk som kan leda till samarbeten med 

exempelvis studenter, start-ups med spetskompetens, tekniktunga företag i parken 

samt forskare. 

 Science Park Jönköping har de kompetenser som krävs för att agera extern corporate 

venturing-enhet och driva en spin-off-process lik den Saab Ventures använder. Jag anser att 

det skulle leda till att fler spin-offer sker och att fler idéer kommersialiseras istället för att 

stanna i byrålådan. 

o För att det ska fungera måste ett ökat fokus på marknadsföring av Science Park 

Jönköping ske samt företagen motiveras varför samarbeten och spin-offer är något 

positivt. Det kan exempelvis ske genom workshops och seminarier kring öppen 

innovation.  

 Demola kan också vara ett alternativ för Science Park Jönköping, men med den breda 

kompetens Science Park Jönköping besitter skulle spin-off-processen förmodligen generera 

fler idéer som kommersialiseras. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel besvaras examensarbetets syfte och de resultat som framkommit ur analysen lyfts till 

en generell nivå. Sist i kapitlet diskuteras vidare rekommendationer för examensarbetets fallföretag 

Science Park Jönköping. 

6.1 Rapportens syfte 
Syftet med rapporten var:  

”Att utifrån fallet Science Park Jönköping analysera hur science parks och inkubatorer kan stötta 

kommersialiseringen av idéer sprungna från näringslivet, som annars riskerar att bli liggande.” 

De viktigaste slutsatserna som besvarar syftet är: 

 Det finns idéer i företag som i dagsläget inte tas om hand eftersom de inte hör till 

kärnverksamheten. 

 Företag har en mycket vag bild av vad science parks och inkubatorer gör och hur dessa kan 

stötta företags innovationsprocesser. 

 Science parks och inkubatorer måste öka sin marknadsföring riktad mot företag utanför 

parken. Marknadsföringen bör belysa den breda kompetens inom innovationsprocesser och 

affärsutveckling samt de nätverk de besitter. 

 För att fler idéer från näringslivet ska kommersialiseras kan science parks och inkubatorer 

agera extern corporate venturing-enhet för små och medelstora företag genom att använda 

sig av en spin-off-process. 

Nedan följer de resonemang som utifrån analysen leder fram till ovan nämnda slutsatser. 

6.2 Innovationsprocesser i företag 
Forskningsfråga ett handlade om att kartlägga hur företags innovationsprocesser ser ut idag och 

undersöka vilka eventuella behov företagen har kopplat till innovationsarbete.  

De viktigaste resultaten från analysen är: 

 Av de små och medelstora företag som intervjuades var det inget av dem som arbetade efter 

strukturerade innovationsprocesser, några av dem använde däremot delar av processer.  

 I flera av företagen finns det så kallade ”byrålådeidéer” som företaget aldrig arbetar vidare 

med och som blir liggande. 

 Två av de främsta bristerna som företagen själva påtalar är att de saknar metoder för att 

hantera idéer samt en tydlig struktur för innovationsarbetet. 

De företagsintervjuer som har gjorts har gett bilden av att små och medelstora företag i allmänhet 

saknar innovationsprocesser samt att det i dessa företag finns idéer som i dagsläget inte tas om 

hand. Detta överensstämmer med den bild som målades upp i rapportens inledning av att det finns 

oanvänd potential i form av byrålådeidéer i företag. Exempelvis beskriver Frankelius och Norrman 

(2013) två typer av uppfinnare, de i mindre affärsdrivande företag samt de i stora organisationer, 

som uppfinner utanför företagets kärnverksamhet. De beskriver att dessa uppfinningar i vissa fall 

hamnar i företagets portfölj men att många av dessa, även intressanta idéer, hamnar i ”byrålådan” 
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och riskerar att bli liggande. Utifrån resultaten i detta examensarbete kan det konstateras att så har 

varit fallet även i de intervjuade företagen.  

6.3 Den kompetens som science parks och inkubatorer besitter 
I fråga två analyserades Science Park Jönköpings verksamhet och kompetensbas för att belysa inom 

vilka områden de besitter kompetens samt vilka eventuella nätverk som finns. Detta kompletterades 

med exempel på hur andra aktörer har arbetat för att öka antalet idéer från näringslivet som 

kommersialiseras.  

De viktigaste resultaten från analysen är: 

 Science Park Jönköping är en science park med en integrerad inkubator. Verksamheten 

består av ett brett nätverk samt kompetens inom ett flertal områden från idé till företag. De 

har erfarenhet av allt från insamling av idéer, utvärdering av dessa, coachning och 

affärsutveckling samt att finna finansiering.  

 Saab Ventures är en intern corporate venturing-enhet som genom sin spin-off-process har 

ökat antalet idéer utanför kärnverksamheten som kommersialiseras på Saab AB. 

 Demola East Sweden är ett koncept för att sammanföra företags idéer med studenter och 

har lett till att företag har kunnat utvärdera idéer externt som de annars troligtvis inte hade 

lagt resurser på. 

Beskrivningen av science parks i teorin fokuserar främst på stöttningen av de företag som redan finns 

i parken och beskrivningen av inkubatorer handlar främst om att stötta ett nybildat bolag för att nå 

tillväxt. En kombination av en science park och en inkubator tror jag kan vara nyckeln till att fungera 

som ett stöd till företag utanför parken för att på så sätt öka kommersialiseringen av idéer sprungna 

från näringslivet. Hur kombinationen av en science park och en inkubator kan bidra till effektivare 

stöttning av företag utanför parken är något som jag anser skulle vara en viktig punkt att fokusera på 

i vidare forskning. 

6.4 Science parks och inkubatorers stöd i kommersialiseringen av idéer 
Slutligen analyserades i forskningsfråga tre företags syn på Science Park Jönköping och samarbete 

med externa aktörer. Här kopplades företagens behov samman med de kompetenser Science Park 

Jönköping har för att kunna föreslå åtgärder för stöttning av näringslivet i deras innovationsarbete 

för att fler idéer ska kommersialiseras. Syftet var att undersöka på vilket sätt det skulle kunna vara 

möjligt för Science Park Jönköping att bidra med hjälp och stöttning för näringslivet i deras 

innovationsarbete.  

De viktigaste resultaten från analysen är: 

 De intervjuade företagen hade en mycket vag uppfattning om Science Park Jönköpings 

verksamhet.  

 Science Park Jönköping måste öka sin marknadsföring riktad mot små och medelstora företag 

och då belysa att de har kunskaper och nätverk som kan hjälpa företagen i 

innovationsprocessen. 

 För att företagen ska vara villiga att öka sitt samarbete med externa aktörer måste Science 

Park Jönköping påvisa fördelarna med öppen innovation och spin-off. 
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 Science Park Jönköping skulle kunna agera extern corporate venturing-enhet och använda en 

spin-off-process för att öka antalet idéer från näringslivet som kommersialiseras. 

 Science Park Jönköping skulle även kunna använda konceptet Demola för att fler idéer från 

näringslivet ska kommersialiseras. 

Eftersom de intervjuade företagens bild av Science Park Jönköpings verksamhet samt företagens syn 

på samarbeten med externa aktörer var relativt lika, kan det antas att dessa åsikter är representativa 

för små och medelstora företag i allmänhet. För det första var företagens bild av Science Park 

Jönköpings verksamhet mycket vag, vilket gör att företagen inte visste att de skulle kunna vända sig 

till Science Park Jönköping för att få stöttning. Det i sin tur implicerar att science parks i allmänhet 

behöver marknadsföra sig bättre gällande de kompetenser de har inom innovationsprocesser och 

affärsutveckling. För det andra måste företagen vara villiga att samarbeta för att science parks och 

inkubatorer ska kunna erbjuda hjälp till företagen. Detta kräver mycket information och motivering 

kring varför samarbete och ökad öppenhet inom innovationsarbetet skulle kunna leda till fördelar för 

företagen. Av de intervjuade företagen var det inte alla som hade en öppen attityd till samarbete, det 

kan därför vara nödvändigt för science parks och inkubatorer att tala om fördelarna med öppen 

innovation exempelvis genom workshops och seminarier. 

Både Saab Ventures spin-off-process och Demola anser jag är modeller som science parks och 

inkubatorer i allmänhet kan använda för att öka antalet idéer som kommersialiseras från näringslivet. 

Dock tror jag att spin-off-processen kräver att science parken antingen har en integrerad eller ett 

väldigt starkt samarbete med en inkubator, då inkubatorer har kunskap om affärsutveckling i ett 

tidigt skede som spin-offer kräver. Science parks bidrar med ett mycket stort nätverk med universitet 

och företag som jag tror är viktigt i både spin-off-processen och för Demola. 

Demola är ett färdigt koncept som science parks skulle kunna ta del av rakt av, dock krävs samarbete 

och godkännande av universitet eller högskola. Saab Ventures spin-off-process kräver däremot lite 

mer egen anpassning, men är å andra sidan mer flexibelt och tillåter science parks och inkubatorer 

att starta arbetet direkt.  

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur science parks och inkubatorer kan stötta 

näringslivet för att fler idéer ska kommersialiseras, som annars hade blivit liggande. Att göra detta 

genom att agera extern corporate venturing-enhet och använda en spin-off-process i likhet med Saab 

Ventures är något som faller väl ut med tidigare studier. Enligt Wallin och Lindholm Dahlstrand 

(2006) är spin-off ett bra sätt att skapa nya affärsmöjligheter av idéer utanför kärnverksamheten. 

Även Klepper (2008) anser att spin-offer möjliggör för idéer att kommersialiseras, som annars hade 

tagit mycket längre tid eller företagen annars hade varit ovilliga att genomdriva.  

King (2002) menar att corporate venturing är ett bra sätt att kommersialisera idéer genom att 

utnyttja externa resurser men att det är svårt för mindre företag på grund av resursbrist att använda 

själva. Att då science parks och inkubatorer kan agera extern corporate venturing-enhet kan hjälpa 

företagen med detta dilemma som nämns ovan.  

Att samarbeta med externa aktörer är centralt i öppen innovation och Chesbrough (2003) menar att 

det möjliggör för företag att kommersialisera både externa och interna idéer genom att använda 

både interna och externa vägar. Chesbrough (2003) anser även att spin-off kan vara ett instrument 
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för att använda externa kanaler för att kommersialisera interna idéer som är fallet i den ovan 

föreslagna spin-off-processen. 

Utifrån företagsintervjuerna är det rimligt att anta att resurser är en orsak till att idéerna utanför 

kärnverksamheten inte tas om hand, det handlar också om företagens kultur och stora fokus på 

kärnverksamheten. Karlöf (2008) beskrev att företagsledningen belönas baserat på effektivitet, 

stabilitet och gradvis tillväxt i det korta perspektivet, medan innovation kräver en annan kultur. För 

att företag ska bli mer innovativa och idéer utanför kärnverksamheten ska kommersialiseras anser 

jag att det krävs att företag vågar ta fler risker och att kulturen med det kortsiktiga tänkandet ändras. 

Denna nya kultur bör likna öppen innovation som innebär ett nytt sätt att se på bland annat 

kompetens, FoU och samarbeten. 

6.5 Rekommendationer till Science Park Jönköping 
Eftersom att företagsintervjuerna visade på att företagens kunskap om Science Park Jönköpings 

verksamhet var mycket vag är det viktigt för Science Park Jönköping att öka marknadsföringen mot 

företag utanför parken. 

Företagen uttryckte behov av hjälp för att strukturera och hantera idéprocessen och ett mer 

strukturerat sätt att arbeta med innovation. De efterfrågade också mer information kring vilka 

företag som finns i parken för att eventuellt samarbeta med dessa. 

Science Park Jönköping har en bred kompetens i allt från att sålla bland idéer till att kommersialisera 

de bra idéerna. Marknadsföringen av parken bör fokusera på att beskriva den breda kompetensen 

som uppfyller företagens behov samt det stora nätverk som Science Park Jönköping har och som för 

företagens del kan leda till givande samarbeten. 

Alla företag hade inte samma öppna syn på samarbete, vilket gör att det skulle vara intressant för 

Science Park Jönköping att informera och utbilda företagen om fördelarna med öppen innovation, då 

detta är ett synsätt som det krävs att individer på företaget anammar. För att göra detta kan 

exempelvis argumenten för samarbete som listas i kapitel 5.3.3.2 användas.  

För att stötta kommersialiseringen av idéer från näringslivet kan Science Park Jönköping agera extern 

corporate venturing-enghet för små och medelstora företag som själva inte har de resurser som 

krävs för att göra det själva. För att göra detta föreslår jag att Science Park Jönköping använder sig av 

en modell liknande Saab Ventures Spin-off-process. De moment som ingår i en förenkling av den är: 

 Marknadsföring av spin-off-processen där Science Park Jönköpings agerar extern corporate 

venturing-enhet för små och medelstora företag i regionen.  

 Motivera varför små och medelstora företag bör komma med idéer som ligger utanför 

kärnverksamheten till Science Park Jönköping för stöttning av kommersialiseringen. 

 Ta emot och hantera idéerna. 

 Sålla bland idéer och välja ut de som är intressanta att gå vidare med i processen. 

 Göra en feasibillity study, antingen själva eller ta hjälp från andra. 

 Göra en affärsplan, antingen själva eller ta hjälp från andra. 

 Hitta finansiering. 

 Skapa avknoppningar. 
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Nästa åtgärd för Science Park Jönköping att vidta är att utreda hur en sådan extern corporate 

venturing-enhet skulle kunna passa in i dagens verksamhet, samt utforma en plan för vidare 

marknadsföring av parken med fokus på stötta företagen för att de byrålådeidéer som finns i 

företagen ska kommersialiseras. 
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