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Abstract 
 

 
Vinnova has funded a pilot project for SP Technical Research Institute of Sweden (SP), 

internally called “Vinnova-piloten”. The aim of the project is to enable SP to try new and 

develop existing methods by complementing technological development with a number 

of organizational tools for strengthening the innovative capacity and competitiveness of 

SME:s. The purpose of this sub-study of the project is to analyze and evaluate how SP 

has strengthened the innovative capacity and competitiveness of firms taking part in the 

project “Vinnova-piloten”. 

 

Based on a literature review an analytical framework has been developed for analyzing 

how SME:s‟ different needs and abilities limit their growth, and the value SP has 

delivered to the companies in relation to their needs and abilities. 

 

The study illustrates that SP is well positioned for developing services that to a higher 

degree strengthens SME:s‟ innovative capacity and competitiveness. Further efforts 

designed to strengthen SME:s should focus on strengthening the firms‟ management 

skills, absorptive capacity and network capacity instead of “merely” solving individual 

problems for the companies. SP as an institute would benefit from explicitly and 

intentionally linking “ordinary” technology development projects with business and 

organizational development when attempts are made to strengthen the innovative capacity 

of SME:s.   

 

In the report, it is highlighted that it could be useful if SP as an institute could get 

involved earlier in the SME:s‟ technology development and play a more explicit role as 

knowledge brokers between universities/colleges and the firms. SP could thereby build 

capacities and open up the innovation process for companies that are not used to working 

with universities and government funding. SP as an institute could also take a more active 

role in supporting SME:s‟ export activities; together with  universities and public 

authorities they could also analyze and assess the legal framework, incentive structures 

etc. that currently limit the growth of the firms. 
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Förord 
 

 

Detta är en delstudie inom projektet: ” Ökad innovationsförmåga i småföretag inom 

energi- och miljöteknik”, SP Rapport 2011:77, internt även kallad Vinnova-piloten. 

Delstudien är finansierad av Vinnova. 

 

Vi vill tacka alla personer och företag som har deltagit i projektet. Vi vill särskilt tacka 

Claes Tullin, Markus Olsson och Kajsa Winnes på SP för att noggrant och omsorgsfullt 

kommentera på tidigare versionen av denna rapport.  
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Sammanfattning 
 

Institut har beskrivits som en ”hybridorganisation” med stora möjligheter att stärka små 

och medelstora företags (SMF) innovativa förmåga och konkurrenskraft. En vanlig 

tankebild är att instituten skall vara en ”länk” mellan företagen och den kunskap som 

produceras vid universitet och högskolor.   

 

För att vidareutveckla institutens roll så att de kan bli ännu bättre på att stärka SMF har 

Vinnova finansierat ett pilotprojekt för SP, internt kallat Vinnova-piloten. Projektet syftar 

till att SP som institut skall få möjlighet att prova nya och utveckla existerande metoder 

för att stärka företagens innovativa förmåga och konkurrenskraft genom att komplettera 

tekniska utvecklingsprojekt med ett antal organisatoriska verktyg.  

 

Syftet med denna delstudie inom projektet är att analysera och utvärdera hur SP som 

institut har arbetat med att stärka företagens innovativa förmåga och konkurrenskraft 

inom ramen för Vinnova-piloten, samt komma med förslag kring hur detta arbete skulle 

kunna vidareutvecklas.  

 

En analysram baserat på strategilitteratur som behandlar SMF har utvecklats för att 

analysera tre företag. Fokus i analysen har varit att förstå företagens behov och olika 

förmågor som begränsar deras tillväxt. Analysen omfattar också det värde SP har leverat 

till företagen i relation till deras behov och förmågor.  

 

Studien visar att SP, som institut, har goda förutsättningar att utvecklas och bli bättre på 

att stärka företagens innovativa förmåga. Vidare insatser som avser att stärka SMF:s 

förmågor bör också ge utrymme för att stärka företagens managementförmåga, 

mottagarkapacitet samt förmåga att utnyttja externa nätverk snarare än att ”enbart” lösa 

enskilda problem hos företagen. För att lyckas med detta krävs dock att SP tydligare 

kopplar ihop teknikutvecklingsprojekt i företagen med affärs- och 

organisationsutveckling. Det kan även vara nödvändigt att SP stärker sin egen kompetens 

gällande produkt- och strategiutveckling.    

 

Studien visa också att stora skillnader mellan företagens olika förmågor gör att företagen 

har mycket olika behov av hur stödinsatser bör utformas. Centralt för att lyckas utforma 

effektiva åtgärder är därför en utökad analys och segmentering av SMF:s behov. 

 

I analysen lyfter vi även fram att SP med fördel skulle kunna komma in tidigare i 

företagens teknikutvecklingsprocesser och kanske spela en tydligare roll som teknik- och 

kunskapsmäklare mellan universitet/högskola och företagen. SP skulle därigenom kunna  

bygga kapacitet hos företagen och öppna upp deras innovationsprocesser något mot 

universitet och med myndighetsfinansiering.  

 

SP skulle även kunna utveckla stöd för företagens exportverksamheter genom att 

förbereda företagen för de olika standarder som gäller i olika länder. Ytterligare en roll 

SP skulle kunna ta tillsammans med högskola och myndigheter är att analysera hur 

lagstiftning och andra incitament begränsar samt stimulerar företagens tillväxt. 
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1 Introduktion 
En ökad tillväxt genom innovation i små och medelstora företag beskrivs ofta som en 

avgörande faktor för att det skall fortsätta gå bra för Sverige (Vinnova, 2007; IVA, 2011). 

Till gruppen små och medelstora företag, SMF, räknas alla företag som har färre än 250 

anställda. De utgör 99,9 procent av alla företag som är verksamma i Sverige och de 

sysselsätter 65 procent av den totala arbetskraften (Growth Analysis, 2010).  Det är 

därmed en mycket heterogen grupp företag som innefattar allt från tjänsteföretag, 

konsulter, mer eller mindre kunskapsintensiva underleverantörer och teknikbolag till 

mycket kunskapsintensiva avknoppningsbolag från etablerad industri, universitet och 

högskolor.   

 

För att stimulera tillväxten i SMF har ett omfattande och till olika grad statsfinansierat 

stödsystem växt fram som en del av det nationella innovationssystemet. Detta stödsystem 

består av högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, företagen själva, deras kunder och 

deras nätverk som till exempel branschföreningar (Freeman, 1987; Lundvall, 1992). 

Utöver universitet och högskolor återfinns till exempel exportfrämjande organisationer 

som Exportrådet och forskningsfinansiärer med särskilt fokus på SMF som Vinnova och 

Tillväxtverket. Det finns även organisationer som kompletterar konventionella 

riskkapitalister genom att investera i företags tidiga faser som Almi, Innovationsbron och 

de som fokuserar på rådgivning som Innovationskontoren. Åtgärder har även vidtagits för 

att öka tillgången på riskkapital på en nationell nivå genom Industrifonden och på en 

regional nivå genom ”strukturfondsmedel till riskkapitalinsatser” och andra typer av 

regionala bidrag till företagsutveckling (Growthanalysis, 2010; Tillväxtverket, 2011). 

Förutom dessa statliga insatser tillkommer en stor mängd regionala insatser för att 

stimulera till innovation och stärka SMF:s innovativa förmåga och konkurrenskraft.  

Utöver tillgång på kapital har ökad kunskap och kontaktytor mot universitet och 

högskolor lyfts fram som betydelsefulla faktorer för att nå en ökad tillväxt i SMF.  

 

Som en av många viktiga aktörer i innovationssystemet återfinns forskningsinstituten. De 

har beskrivits som ”hybridorganisationer” som överbryggar eventuella gap som uppstår 

mellan forskning och utvecklingsverksamhet på universitet, högskola och inom industrin 

(Gulbrandsen, 2011). Instituten har traditionellt sett större fokus på direktkontakter med 

industrin genom tillämpade forskningsprojekt och uppdragsforskning än vad som normalt 

sett är fallet för universitet och högskolor (Sörlin, 2006; Arnold et al., 2007). Instituten 

bedriver i hög grad forskningsverksamhet som kompletterar verksamheten vid universitet 

och högskolor. De tar också andra typer av ”roller” med syfte att stärka SMF:s 

kunskapsnivå, deras innovativa förmåga och konkurrenskraft.  

 

För att analysera och möjliggöra en vidareutveckling av institutens olika roller som syftar 

till att stärka SMF:s innovativa förmåga och konkurrenskraft initierades ett projekt på SP 

Sveriges tekniska forskningsinstitut, ”Ökad innovationseffektivitet för SMF inom energi- 

och miljöteknik”, internt kallat ”Vinnova-piloten”.  Projektet finansierades av Vinnova 

och syftade till att SP som institut skulle få möjligheten att analysera sin roll, prova nya 

och utveckla existerande metoder för att stärka SMF:s innovativa förmåga och 

konkurrenskraft genom att kombinera tekniska utvecklingsprojekt med ett antal 

organisatoriska verktyg i praktiken.  

 

Syftet med denna delstudie är därför att analysera och utvärdera hur SP har arbetat med 

att stärka SMF:s innovativa förmåga och konkurrenskraft inom ramen för Vinnova-

piloten, samt komma med förslag kring hur detta arbete skulle kunna vidareutvecklas.  

 

Analysen som presenteras baseras på tre fallstudieföretag. De tre företagens bakgrund och 

behov analyseras i relation till olika faktorer som kan tänkas begränsa deras tillväxt, vilka 

värde företagen upplever att SP har levererat och hur detta värde i sin tur har stärkt deras 
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innovativa förmåga och konkurrenskraft. För att SP skall kunna utvecklas i sin roll som 

institut framgent inkluderar analysen förslag på hur SP skall kunna arbeta vidare med att 

stärka SMF innovativa förmåga och hur Vinnova skulle kunna understödja en sådan 

verksamhet. 

 

Rapporten är disponerad enligt följande. I kapitel två kommer den tidigare litteraturen 

sammanfattas och ett ramverk presenteras för att kunna analysera de faktorer som 

begränsar SMF:s innovativa förmåga och konkurrenskraft. Det inkluderar en kort översikt 

av institutens roll i innovationssystemet för att stärka denna grupp av företag.  Därefter, i 

kapitel tre, beskrivs metoden som har använts i studien. I kapitel fyra följer en 

presentation och analys av var och ett av de tre fallstudieföretagen. Det följs av en 

jämförande analys där resultaten från studien diskuteras. I det sjätte och avslutande 

kapitlet, presenteras slutsatser och rekommendationer till SP och Vinnova. 

 

2 Tillväxt genom innovation  
Tillväxt genom innovation är ofta utgångspunkten i strategiska diskussioner som syftar 

till att få SMF att växa. En innovationsstrategi innebär att företagen konkurrera på den 

globala marknaden med erbjudanden om produkter och tjänster som är unika eller 

väsentligt bättre än konkurrenternas. Det har argumenterats för att innovativa företag i 

förlängningen utvecklar ”dynamiska förmågor” (Teece et al., 1997). Dessa förmågor ger 

företagen en flexibilitet och anpassningsförmåga som är viktigt när yttre förutsättningar 

och kunders preferenser skiftar i en snabb takt. Innovativa företag har därmed goda 

förutsättningar att ta sig igenom teknikskiften och bidra till en långsiktig och hållbar 

tillväxt (Teece, 1986; Granstrand and Sjölander, 1990; Tushman and O'Reilly, 1997).  

 

Utöver resonemanget ovan finns det ytterligare goda skäl till att företag i Sverige bör vara 

innovationsorienterade. Företag med produktion och utveckling i Sverige behöver ta 

hänsyn till en relativt hög kostnadsstruktur. Det gör att en lågkostnadsstrategi som går ut 

på att konkurera genom att erbjuda lägsta pris är svårare att tillämpa i Sverige än för 

företag i till exempel Sydostasien. Dessutom är hemmamarknaden av naturliga skäl liten 

och lokaliserade långt ifrån de stora marknaderna på kontinenten, USA och Sydostasien, 

vilket ökar de fasta kostnaderna för företagen och försvårar en lågkostnadsstrategi.  

 

Det är därför föga förvånande att studier från OECD visar på att Sverige är ett av de 

länder som spenderar relativt hög andel av sin GDP på forskning och utveckling inom 

OECD (Jacobsson and Rickne, 2004; OECD, 2010).
1
 Forskning och utveckling är dock 

inget perfekt mått på innovation, men statistiken sammantaget med ovanstående 

resonemang indikerar att svenska företags innovativa förmåga är avgörande för dess 

konkurrenskraft och om de i förläggningen kommer att kunna växa.   

 

2.1 Varför växer vissa SMF men inte andra?  
Tillväxt genom innovation i SMF har varit av intresse för policy under årtionden och det 

finns därmed mycket litteratur kring ämnet. Macpherson och Holt (2007), identifierade 

över 500 empiriska artiklar publicerade mellan 1980 och 2004 som försöker förklara 

varför vissa SMF växer och andra inte.   

 

Utgångspunkten i den överväldigande majoriteten av litteraturen är ett resursbaserat 

synsätt som på olika sätt diskuterar hur ny kunskap skapas, absorberas och överförs i 

förtaget och mellan företaget och den struktur som företaget befinner sig i (Penrose, 

1959; Barney, 1991).  

 

                                                      
1
 Huruvida Sverige får ut lite eller mycket av forskningen är inte av intresse i denna rapport. Det är 

också en fråga kring det råder stor oenighet kring, se Jacobsson et al. (2010).  
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Om litteraturen skall sammanfattas, mycket kortfattat, pekar den på att företagens tillväxt 

begränsas av tre huvudtyper av förmågor/kapaciteter som kan relateras till hur de 

producerar, strukturerar, absorberar kunskap inom företaget och i nätverk. Det vill säga, 

om ett företag växer eller inte beror på (1) dess entreprenöriella och 

managementförmågor, (2)  dess mottagarkapacitet och (3) dess förmåga att utnyttja 

externa nätverk. Dessa tre huvudtyper beskrivs i tabell 1 och i de efterföljande styckena. 

 

Tabell 1: Centrala förmågor för en ökad tillväxt. 

Förmåga Innebörd 

Kapacitet för entreprenörskap och 

management 

Förmågorna att identifiera nya möjligheter och 

omvandla dessa till resurser samt dess förmåga 

att skapa organisatoriska strukturer och system 

som möjliggör kunskapsspridning och tillväxt.   

 

Mottagarkapacitet Förmågan att identifiera värdet av ny extern 

information, assimilera den och exploatera den 

för kommersiella syften. 

Nätverkskapacitet Förmåga att utnyttja nätverk för att öka sin 

kunskap och få tillgång till olika typer av 

externa resurser. 

  

Om ett företag växer eller inte så beror det på hur bra företaget är på att omvandla två 

specifika typer av förmågor till resurser: entreprenöriella förmågor och 

managementförmågor. Macpherson och Holt (2007) tolkar Penrose (1959) och uttrycker 

det på följande sätt: 

 

”growth is dependent on the application of entrepreneurial and managerial knowledge 

configured as resources” (Macpherson and Holt, 2007, p. 172).  

 

De entreprenöriella förmågorna förknippas med att kunna identifiera nya möjligheter och 

omvandla dessa till resurser. För att ett företag skall kunna växa behöver båda typerna av 

förmågor var representerade i ett företag. I tidigare studier som Macpherson och Holt 

(2007) refererar till, visas att i ett tidigt skede av ett företags utveckling så är de 

entreprenöriella förmågorna tongivande. Det innebär att många SMF har en förmåga att 

snabbt kunna reagera på möjligheter som uppenbarar sig i dess omvärld och exploatera 

dessa. Det är därför ofta små företag som är först in på nya områden (Utterback, 1994; 

Tushman and O'Reilly, 1997).  

 

Samtidigt har en enskild individ med tongivande entreprenöriella förmågor inte 

nödvändigtvis de förmågor som krävs för att skapa en strukturerad och ”lärande 

organisation” som kan ackumulera och distribuera ny kunskap. Vilket i sin tur är 

nödvändigt för att möjliggöra ett växande företag. Managementförmågor är i detta 

sammanhang förknippade med att kunna skapa strukturer som gör det möjligt för 

företaget att lära sig från omgivningen och sprida kunskapen i företaget på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Allt eftersom företaget växer och går in i nya faser blir den här typen av 

förmågor allt viktigare.  

 

Att skapa strukturer är intimt förknippat med den andra faktorn som begränsar företagets 

tillväxt, dess mottagarkapacitet (absorptive capacity) för ny kunskap. Ett företags 

mottagarkapacitet definieras som dess förmåga att identifiera värdet av ny extern 

information, assimilera den och exploatera den för kommersiella syften (Cohen and 

Levinthal, 1990).  
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“… the most responsive and competitive organizations are those that are able to both 

acquire knowledge externally and distribute it internally …” (Macpherson and Holt, 

2007, p. 181) 

 

Lärande är till hög grad en kumulativprocess och vår förmåga att utvärdera och utnyttja 

ny kunskap är som störst när det vi lär oss relaterar till något vi redan vet. 

Mottagarkapaciteten är därmed i hög grad beroende av nivån på tidigare kunskap inom 

relaterade områden. Att höja mottagarkapaciteten i ett företag innebär att investera i 

forskning och utveckling inom strategiskt viktiga områden, att rekrytera människor med 

kompletterande bakgrund och expertis, och att utveckla personalens expertis i olika 

riktningar.  

 

Samtidigt ställer en stor bredd av expertis inom ett företag ökade krav på investeringar i 

strukturer som gör det möjligt att sprida och nyttiggöra de nya kunskaperna i 

kommersiella syften (managementförmåga). Det finns därmed en ”trade-off” mellan 

effektiv kommunikation inom en homogent sammansatt grupp som utvecklat ett 

gemensamt språk, och gruppens möjligheter att fånga upp relevant kunskap från en 

mångfald av källor (Cohen and Levinthal, 1990). 

 

Den tredje faktorn som begränsar företagets tillväxt är dess förmåga att utnyttja externa 

nätverk. Nätverken gör det möjligt för SMF att få tillgång till kompletterande 

kompetenser och resurser, och de kan därigenom kompensera för sin storlek gentemot 

större företag. Desto bättre de är på att utnyttja externa nätverk desto mer kunskap och 

resurser kan de få tillgång till, i relation till en fast kostnad. Förmågan att utnyttja externa 

nätverk är därmed central för alla SMF som avser växa genom innovation. 

 

Tidigare forskning visar att i ett företags tidiga utvecklingsfas är dess förmåga att utnyttja 

personliga och industriella nätverk viktiga. Men, litteraturen visar också att dessa typer av 

nätverk snabbt minskar i betydelse då de har en begränsad funktion och främst 

tillhandahåller industrispecifik kunskap.  

 

Istället är det tillgång till diversifierade nätverk som är viktigt för att kunna växa. Sådana 

kan till exempel inkludera kunder, leverantörer, universitet, institut, myndigheter och 

finansiärer, som möjliggör att ny kunskap skapas och överförs genom samarbete 

(Macpherson and Holt, 2007). Det är genom att utveckla olika typer av kunskapsnätverk 

och politiska nätverk som företag kan attrahera humankapital, finansiella resurser och 

kunskaper som annars inte vore tillgängliga för dem. Det är också genom dessa nätverk 

företagen kan påverka omvärldsfaktorer (standarder, lagar och regler) som annars 

begränsar deras tillväxt (Van de Ven, 1993; Jacobsson and Bergek, 2004). Det vill säga, 

det viktigaste är inte vilka typer av nätverk som företagen är med i utan att nätverk de 

deltar i ger dem tillgång till en unik uppsättning av kunskap som de förmår omvandla till 

strategiska resurser och komparativa fördelar.  

 

Sammanfattningsvis är företagens förmåga att utnyttja nätverk starkt beroende av deras 

förmåga att identifiera nya möjligheter och strukturera dessa så att de kan omvandlas till 

strategiska fördelar. Förmågan att utnyttja externa nätverk är därmed intimt förknippat 

med utvecklandet av företagets entreprenöriella förmågor och managementförmågor 

liksom dess mottagarkapacitet. Att SMF bygger upp, diversifierar och utnyttjar sina 

nätverk ses därför som centralt för att uppnå en ökad tillväxt genom innovation. Det är 

också ett område som understöds i stor utsträckning på regional, nationell och Europeisk 

nivå. 
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2.2 Institutens roll för ökad tillväxt i SMF   
Instituten är en aktör, av många, som företagen kan utnyttja och inkludera i sina externa 

nätverk. Som tidigare nämnts ser också instituten det som en av sina primära uppgifter att 

stärka SMFs innovativa förmåga och konkurrenskraft. Institutens roll i 

innovationssystemet för att uppfylla detta har fått viss uppmärksamhet i 

forskningslitteraturen, men inte alls lika mycket som till exempel relationen mellan 

industri och universitet. 

 

Sörlin (2006) och Arnold et al., (2007) beskriver delvis institutens roll i 

innovationssystemet och argumenterar för att det i huvudsak finns två typer av institut i 

Sverige: branschforskningsinstitut och serviceinstitut. Branschforskningsinstitut går ut på 

att lösa företagens kollektiva forskningsbehov i olika typer av samarbetsprojekt som 

oftast är mycket specifika och tillämpade. Seriviceinstituten riktar sig mer generellt åt 

industrins olika behov av att utveckla, testa, mäta och certifiera både tjänster och 

produkter. De har också en bredare uppsättning av forskningskompetenser, utrustning och 

andra förmågor som industrin har nytta av.  

 

Andersson och Vargas (2010) beskriver hur instituten skapar värde i innovationssystemet 

genom att ta olika typer av roller. Exempel är att genom att utföra provningar, mätningar, 

och formulera standarder är de med och skapar legitimitet för ny teknik och för företagen 

i deras marknadsföring. Legitimitet är i sin tur centralt innan en storskalig spridning av ny 

teknik kan möjliggöras (Bergek et al., 2008). Hellsmark (2010) beskriver dels hur det 

finländska forskningsinstitutet VTT spelat en mycket viktig roll som systemminne och 

nod för förgasningsforskning och dels hur vissa tyska institut tagit en systembyggarroll. I 

den rollen har de kunnat få till stånd nya kunskapsområden och föra samman möjliga 

teknikleverantörer och kunder inom ramen för forskning och utvecklingsprojekt.  

 

Även om institut utför en mängd aktiviteter och tar många olika roller 

innovationssystemet, så är de svenska instituten främst inriktade på att fördjupa och 

förstärka existerande kunskaper inom ett på förhand givet kunskapsområde och inte på att 

skapa radikal förändring och helt nya kunskaper (Arnold et al., 2007).   

 

2.3 Metod 
Syftet med den här rapporten är att analysera och utvärdera hur SP har arbetat med att 

stärka SMF:s innovativa förmåga och konkurrenskraft inom ramen för Vinnova-piloten. I 

projektet har ett antal organisatoriska verktyg utvecklats och tillämpats som komplement 

till tekniska utvecklingsprojekt för att stärka företagens innovativa förmåga och 

konkurrenskraft. 

 

Analysen har koncentrerats till Vinnova-pilotens fyra olika delar: 

 

1. Personalenkät – Syftet med personalenkäten har varit att analysera företagets 

styrkor och svagheter avseende företagets innovativa förmåga ur personalens 

perspektiv. Enkäten genomfördes två gånger under projektets gång för att 

företaget skulle kunna formulera och genomföra åtgärder innan en uppföljning 

genomfördes.  

2. Nyckeltalsenkät – Syftet med nyckeltalsenkäten var att ge ett objektivt mått som 

kan användas för att höja den innovativa förmågan. Enkäten fylldes i av 

ledningen på företaget.  

3. Dialogmodell – Syftet med dialogmodellen var att stärka företagets affärs- och 

produktutvecklingsprocess. Modellen består av två analysdelar, en SWOT-analys 

(styrkor, svagheter, möjligheter och hot) och en positioneringsanalys (nuläge och 
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framtid). SP fungerar som bollplank under processen och slutprodukten från 

dialogen är ett styrkort och handlingsplan. 

4. Teknikutvecklingsprojekt – För alla de tre företag som vi inkluderat i urvalet har 

SP bedrivit ett tekniskt utvecklingsprojekt. Vad projektet har bestått av har varit 

olika från fall till fall. 

 

Ett flertal företag har medverkat i Vinnova-piloten, men endast tre företag har genomfört 

alla delar i piloten. Utifrån att vi är intresserade av att analysera hur SP har arbetat med 

att stärka SMF:s innovativa förmåga och konkurrenskraft valdes de tre företag som SP 

jobbat mest med inom ramen för Vinnova-piloten.
2
  

 

Rapporten är baserad på intervjuer med de tre företagens verkställande direktörer samt 

med forskare och projektledare på SP. Som komplement till intervjuerna har vi använt oss 

av resultaten från enkäterna som genomfördes, företagens årsredovisningar och annan 

fritt tillgänglig information. Rapporten är validerad genom att företagen och en intern 

referensgrupp på SP har haft möjlighet att kontrollera och kommentera rapporten. I 

rapporten har vi valt att anonymisera de företag och individer som medverkat i studien. 

De verkliga företagens namn samt namnen på respektive VD har ersatts av de fiktiva 

namnen Kyla AB (Karlsson), Förnya AB (Fransson) och Rena AB (Rickardsson).    

                                                      
2
 Om tiden hade tillåtit hade det varit intressant att utreda företagen som valt att inte delta i 

projektets alla delar för att förstå varför, vad de har för utmaningar osv.  
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3 Fallstudier 
I följande avsnitt presenteras de tre fallstudieföretagen. Varje fall inleds med en kort 

beskrivning av företagets bakgrund. Den följs i sin tur av tre underrubriker som används 

för att beskriva varje fall. Först analyseras företagets strategi för innovation och tillväxt. 

Sen beskrivs företagets upplevda nytta av Vinnova-piloten och slutligen analyseras vad 

företagen behöver för att kunna växa och SP:s eventuella roll för att möta de behoven. 

 

3.1 Kyla AB 
Kyla AB är ett företag som bedriver utveckling, tillverkning och marknadsföring av 

kylanläggningar för fordon under eget varumärke. Bolaget är främst känt som en ledande 

leverantör av hydrauldrivna aggregat för lastbilar. Företaget grundades av familjen Kyla 

AB på 40-talet. I dag ägs det till nästan lika delar av en familj, bolagets VD och dess 

produktionschef.   

 

När företaget grundades arbetade man med att serva olika typer av kylanläggningar, 

inklusive frysfacksföreningar vilket var vanligt förekommande innan kylskåpen fick sitt 

stora genombrott. När den nuvarande VD:n (Karlsson) började på 70-talet startade 

utvecklingen av affären kring transportkyla, vilken kommit att bli företagets fokus sedan 

dess. 

 

3.1.1 Strategi för innovation och tillväxt 
När företaget inriktade sig på transportkyla växte bolaget väldigt snabb från bara tre 

personer på 70-talet till cirka 50 anställda på mitten av 80-talet. I början var det lätt att 

växa. Företaget hade ett fåtal stora kunder att bearbeta, vilka i huvudsak utgjordes av de 

stora livsmedelsgrossisterna ICA, KF och DAGAB. Grossisterna hade sina egna bilar. 

Dessa hade då ingen kyla, men snart ville alla ha det.  

 

På marknaden fanns det då fyra-fem konkurrenter av liknande storlek och utan att någon 

hade något egentligt övertag över någon annan. Men marknaden blev snabbt mättad och 

strukturen förändrades. De flesta av bolagen försvann och två internationella giganter 

kom att dominera. Kundstrukturen förändrades också. De stora grossisterna gjorde sig av 

med alla sina bilar och köpte in transporttjänster från en stor mängd aktörer. Som en 

konsekvens finns det idag endast ett fåtal åkare med fler än 50 bilar. De flesta åkare har 

endast en eller två bilar. Förändringen gav de internationella företagen ytterligare ett 

övertag. Eftersom de var stora kunde de enklare nå ut till ett större antal kunder än vad 

Kyla AB kunde.  

 

Under den expansiva fasen utvecklade Kyla AB inte några alternativa produkter och hade 

endast en blygsam representation på exportmarknaden i Norge och Danmark. Det gjorde 

att företaget var tvunget att anpassa sig till den nya situationen. Antalet anställda 

minskade till runt 20 och har legat på samma nivå sedan dess.  

 

Trots att företaget inte är en av giganterna och inte växt sedan expansionsfasen så har 

Kyla AB trots allt överlevt. Det kan förklaras av att de stora internationella företagen 

främst konkurrerar med varandra genom att försöka vara billigast. De säljer utrustning 

relativt billigt och har sina marginaler på efterförsäljning, reservdelar och servicekontrakt. 

Det har tvingat Kyla AB till att inta en nischposition på marknaden där de erbjuder 

väsentligt miljöbättre system än sina konkurrenter. De har också profilerat sig inom en 

nisch som de stora företagen inte brytt sig så mycket om, samtidigt som det har blivit allt 

viktigare för åkarna i branschen då de tjänar allt mer på att kunna visa upp en 

miljömedveten profil.    
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Förändringen har inneburit att Kyla AB sedan början av 2000-talet varit tvungna att 

investera stort i produktutveckling av hydrauldrift av kylaggregaten och avancerade 

styrsystem för att uppnå en förbättrad miljöprestanda. Det mesta av utvecklingen har skett 

i Kyla AB verkstad. De har ingen särskild enhet för produktutveckling och de flesta som 

jobbar på företaget har en verkstadstekniskbakgrund utan högre akademisk examen. Kyla 

AB förlitar sig därför på sin långa erfarenhet från branschen och på fälttester hos kunder. 

Dessutom köper de in tjänster, främst för utveckling av elektronik. Av SP har de köpt in 

en del tjänster för att mäta och testa, och de har använt en klimatkammare på SP i olika 

sammanhang.  

 

Utöver kunder, konsulter och SP verkar Kyla AB utnyttja ett begränsat nätverk. De är inte 

med i några industri- och kundnätverk och utöver två examensarbetare från högskolan i 

Jönköping så har de inte haft några direkta samarbeten med högskolan eller på andra sätt 

dragit nytta av dess kompetens. De anställer inte heller universitets- och högskoleutbildad 

personal utan främst personer som är verkstads- och fordonskunniga. Karlsson (2011) 

poängterar att det inte heller finns någon särskild utbildning mot kylanläggningar på 

högskolan. De externa resurser som de lyckats dra in har åstadkommits i samarbete med 

SP (se nedan).  

 

Den stora utmaningen för Kyla AB, om de vill växa, är att komma in på andra marknader 

än den svenska. Samtidigt kräver försäljning att de finns fysiskt representerade på plats 

med service, vilket gör det relativt dyrt för dem att växa internationellt.
3
 Karlsson (2011) 

beskriver att önskan att expandera vuxit sig starkare 

under de senare åren. Kyla AB börjar bli redo att anta utmaningen även om expansionen 

troligtvis inte behövs för att kunna överleva som företag. Som ett led i tillväxtarbetet har 

Kyla AB tillsatt en extern ordförande i företagets styrelse och de har börjat ha 

regelbundna styrelsemöten. De arbetar dock relativt ostrukturerat utan en särskilt 

omfattande dokumentation över sina produktutvecklingsprocesser, affärsplaner, 

försäljningsplaner och marknadsanalyser vilket skulle kunnat vara ett stöd för dem i deras 

tänkta tillväxtprocess.  

 

3.1.2 Nyttan av Vinnova-piloten 
Den del av Vinnova-piloten som Kyla AB har haft störst nytta av är helt klart det tekniska 

projektet. Projektet går ut på att utveckla ett nytt miljövänligare kylsystem vilket är en 

viktig del för att de ska kunna erbjuda sina kunder en ännu starkare miljöprofil. Projektet 

kom upp som ett resultat av en förstudie och i diskussion med kontaktpersoner på SP. 

Mycket av originalidéerna kom också från SP. Frågan hade varit uppe på Kyla AB men 

de hade inte diskuterat den här typen av systemlösning tidigare. I projektet svarar SP för 

konceptutveckling, kravspecifikationerna samt utvecklingstesterna och Kyla AB har 

utvecklat ett styrsystem och en testrigg. 

 

Karlsson (2011) säger sig ha haft ett bra utbyte med SP:s experter och kunnat diskutera på 

vilket sätt projektet har varit strategiskt viktigt för Kyla AB och att det känns som att SP 

inte bara har den tekniska kompetensen utan även den strategiska, även om det har varit 

tekniken som stått i fokus. Karlsson (2011) uttrycker också att SP har varit till stor nytta 

för att kunna formulera och presentera ansökan hos Vinnova, och uttrycker att SP har 

bidragit till en att formulera en ansökan av tillräckligt hög kvalité för att bli beviljad.   

 

Det hade varit väldigt svårt för Kyla AB att göra utan SP, och utan det stödet hade 

projektet antingen skjutits upp eller inte genomförts alls. Projektet har dock lidit av stora 

förseningar, då det är svårt att få tag på komponenter för den här nya typen av kylsystem.  

 

                                                      
3
 De återförsäljare och servicestationer de hade i Danmark och Norge lyckades de inte behålla 

under den turbulenta perioden på 90-talet. 
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Karlsson (2011) ser ingen direkt koppling mellan den tekniska delen av Vinnova-piloten 

och dialogmodellen med tillhörande personal och nyckeltalsenkät. De andra delarna kom 

in senare än det tekniska projektet och diskuterades inte i relation till varandra. Enkäten 

har dock varit intressant att genomföra. Personalen pekade ut några områden som relativt 

svaga på företaget, som till exempel strukturen kring hur företaget jobbar med att ta fram 

nya idéer och produkter och hur de arbetar med att förbättra de existerande produkterna. 

Dessutom upplevde personalen att Kyla AB inte satsade på deras kompetensutveckling. 

Det verkar dock inte som att de relativt låga genomsnittet på vissa områden har resulterat 

i att något större förändringsarbete på Kyla AB har inletts. Dialogmodellen som 

genomfördes vid ett tidigare tillfälle hade i stort fallit i glömska, men Karlsson (2011) har 

för sig att det var en ganska bra övning och att de ”kom fram en del intressanta grejer”. 

Men enligt SP:s experter ledde dialogmodellen vidare till att forskning och 

innovationsprojekt kunde formuleras. Resultaten från dialogmodellen har dock varit svåra 

att fånga upp då företaget saknar en affärsplan. 

 

3.1.3 Kyla AB:s behov och SP:s roll  
Det är svårt att klassificera Kyla AB som vare sig ett särskilt entreprenöriellt eller 

managementdrivet företag. Kyla AB växer och krymper i takt med marknaden samtidigt 

som de lyckats överleva då de etablerat sig inom en växande nischmarknad, som ett 

företag i teknisk framkant som tillhandahåller miljöbättre produkter än sina konkurrenter.  

 

Utmaningen för Kyla AB består i att behålla och utveckla denna position samt växa på 

andra marknader än Sverige. Detta är särskilt viktigt om nischen växer sig större och 

storbolagen får upp ögonen för den.  

 

Strategin kommer troligtvis kräva att Kyla AB behöver stärka sin kunskapsbas inom 

relevanta områden samt skapa nätverk med högskolor och andra relevanta aktörer, till 

exempel via instituten.  Skapandet av nya nätverk ses som centralt för att få tillgång till 

strategiskt viktiga resurser som till exempel tillgång på specialister (utöver SP:s), nya 

idéer och finansiering för fortsatt utveckling av innovativa och miljöbättre produkter. Att 

satsa på kompetensutveckling, gemensamma utvecklingsprojekt, ta in examensarbetare, 

och anställa nya typer av kompetenser är en viktig del i att utveckla dessa nätverk.  

 

Samtidigt verkar Kyla AB vara i behov av en bättre struktur inom företaget för att kunna 

omvandla nya idéer till strategiska resurser, marknadsanalyser, etc. för att möjliggöra en 

tillväxt på nya marknader. Som det är nu saknas en dokumenterad strategiprocess och 

rutiner för uppföljning och kunskapsöverföring mellan individer på företaget vilket 

försvårar en expansion.  

 

Även om det inte skett inom ramen för Vinnova-piloten säger Karlsson (2011) att det 

vore bra om SP kunde ta ett större grepp vid omfattande produktutvecklingsprojekt. 

Produktutvecklingsprojekt skulle med fördel kunna kompletteras med andra typer av 

analyser som rör produktens marknad och hur företag organiserar sitt innovationsarbete. 

En viktig roll för SP skulle i detta sammanhang kunna vara att koppla ihop Kyla AB med 

företag och organisationer med kompletterande kompetenser och sörja för att tekniska 

analyser kompletteras med marknadsanalyser och produktstrategier vid behov. På sikt är 

det troligtvis av betydelse att Kyla AB stärker sina managementförmågor och förmågor 

att identifiera kunskap i nätverk och omvandla dessa till strategiska resurser.  

 

3.2 Förnya AB 
Förnya AB är ett familjeföretag som tillverkar och säljer miljövänliga 

uppvärmningssystem avsedda för småhus, såsom pelletsenheter, vedpannor, solfångare 

och ackumulatortankar avsedda för småhus. Företaget grundes 1982 av farföräldrarna till 

den nuvarande VD:n (Fransson), som tog över företaget 1991. I början av företagets 
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historia låg fokus på produkter för småskalig användning av biomassa för uppvärmning 

av fastigheter och mindre industrilokaler, som till exempel ved och pellets pannor, 

kaminer och ackumulatortankar. Under 1998 diversifierade företaget genom att köpa upp 

en etablerad solfångarverksamheten av den största leverantören av solfångare i Sverige 

vid den tidpunkten.  

 

Förnya AB:s konkurrenter inom bioenergibranschen utgörs av 5-10 relativt små svenska 

företag och ett fåtal internationella bolag med en liten marknadsandel. Marknaden är 

relativt mogen och växer inte längre utan har snarare minskat, dels pågrund av 

luftvärmepumparnas intåg och dels på grund av förändrade styrmedel. Också 

solenergimarknaden har fått sig en rejäl törn det senaste året då investeringsstödet för 

solvärmeanläggningar har tagits bort. Även om marknaden för solvärmeanläggningar är 

liten finns det en uppsjö aktörer som säljer anläggningar från sina ”garage”. Marknaden 

domineras dock av några större aktörer som levererar 80 procent av den utrustning som 

installeras varje år, varav Förnya AB är en av de största. 

 

3.2.1 Strategi för innovation och tillväxt 
Förnya AB var ett relativt litet företag under de första 20 åren. Mellan 2002 och 2008 

lyckades de växa från fyra anställda och en omsättning på 6 MSEK till 22 anställda och 

en omsättning på 40 MSEK, men har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå. I 

början verkade Förnya AB enbart på den svenska marknaden, men idag svarar export till 

främst Tyskland, Frankrike och Finland för ungefär 20 procent av omsättningen. Förnya 

AB har växt genom att satsa på innovativa produkter av hög kvalité, inte genom pris och 

billig import.  

 

Det mesta av utvecklingen sker i Förnya AB:s verkstad utanför Kungsbacka. Fransson 

(2011) beskriver att ledningen i stor utsträckning är med och utvecklar produkterna och 

att det kan gå väldigt fort från idé till färdig produkt. De har inga egna 

produktutvecklingsingenjörer med högre examen, utan förlitar sig på sin långa erfarenhet 

av experimentell produktutveckling. Inom främst elektronik och industridesign köper de 

utvecklingstjänster. Förnya AB köper också in mätning, verifiering, och certifiering av 

sina produkter från SP. De har dock inga samarbeten med högskolor och universitet och 

deras externa nätverk verkar vara mycket begränsade. 

 

Förnya AB attraherar därmed väldigt lite finansiella resurser och kompletterande 

kompetenser från externa nätverk. De söker också väldigt lite projektstöd. Detta hänger 

troligtvis ihop med deras begränsade nätverk och kompetens vad gäller att skriva 

ansökningar, utöver den jurist som sitter i bolagets styrelse. Vid ett tillfälle har de, med 

hjälp av juristen, sökt och fått stöd från Energimyndigheten för produktutveckling. Även 

om Fransson (2011) anser att produkten troligtvis inte hade kommit tillstånd utan stödet 

så är de osäkra på om de kommer att söka liknande bidrag igen. De har upplevt det som 

organisatoriskt mycket jobbigt att få utvecklingsstöd och att processen för att ta fram 

produkten blev för ”fyrkantig”.  

 

Lanseringar av nya produkter brukar inte föregås av någon djupare marknadsanalys. 

Impulserna utifrån får Förnya AB genom att till exempel delta i mässor och samtala med 

sina kunder. I vissa fall har det kanske gått för fort och Förnya AB har tagit fram en del 

produkter med begränsad efterfrågan. Det förekommer att dessa produkter tagits fram 

bara för att konkurrenterna satsat på en liknande. En positiv effekt av detta är dock att 

Förnya AB nu har en mycket bred produktportfölj och kan erbjuda kunder i de flesta 

segment en lämplig lösning.  

 

År 2002 anställde Förnya AB sin första försäljare på heltid och har därefter gradvis börjat 

satsa på export. Att lyckas på exportmarknaden har varit en stor utmaning för ett litet 

företag som Förnya AB, men samtidigt oerhört viktig för att kompensera 
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konjunktursvängningar och en onaturlig ”ryckighet” på marknaden som uppkommer då 

den påverkas av kortsiktiga politiska styrmedel. Kortsiktigheten gör det svårt att bygga 

upp en långsiktig och lönsam verksamhet. Ett exempel på detta är att den svenska 

marknaden för pelletsbrännare kollapsade på mindre än ett år i slutet av 2000-talet – just 

på grund av förändrade styrmedel. Ett sätt att försöka hantera styrmedelsosäkerheten är 

att engagera sig i branschorganisationer och driva gemensamma frågor. Förnya AB har 

också engagerat sig i Solenergiföreningen, men är inte med i SBBA (Swedish Heating 

Boilers and Burners Association, pannföreningens branschorgan) även om de tycker att 

det kan vara viktigt att vara med för att förbättra de långsiktiga villkoren för branschen. 

 

Förnya AB har dock klarat sig relativt bra genom att satsa på en bred produktportfölj och 

genom en snabb expansion på exportmarknaden. Den snabba expansionen möjliggjordes 

när två externa finansiärer köpte in sig i bolaget och tillförde det kapital som behövdes för 

att anställa säljare med fokus på export. Förnya AB har också haft en del kontakt med 

Business Region Göteborg om exportfrågor och har även blivit inbjudna till andra 

utvecklingsaktiviteter. De har hittills tackat nej till att delta i eftersom de inte tyckt att de 

som företag passat in i de föreslagna sammanhangen och på grund av tidsbrist. Förnya 

AB tycker dock att det finns ett potentiellt värde av att vara med i den typen av 

aktiviteter. 

 

3.2.2 Nyttan av Vinnova-piloten 
Den del som Förnya AB upplevde att det hade störst nytta av var personalenkäten. 

Enkäten lyckades sätta fingret på ett antal frågor ledningen ”hade på känn” men inte hade 

en bra process för att fånga upp. Exempel på svagheter som kom fram var de interna 

kommunikationsrutinerna och informationsspriding kring företagets strategi. Den pekade 

även på att den interna samordningen, samarbeten och kompetensutvecklingen av 

personalen var svag.  

 

Enkäten låg till grund för en rad aktiviteter hos Förnya AB för att förbättra resultatet inför 

den senare uppföljningen, vilket generellt sett gav goda resultat. Det enda negativa med 

enkäten som Fransson (2011) upplevde var att återkopplingen mellan SP och Förnya AB 

tog för lång tid och att de därför tappade viss fart när de ville ta tag i de problem som 

identifierats. Samtidigt har experterna från SP upplevt att ledningen på Förnya AB har 

varit svåra att komma i kontakt med samt att de inte prioriterat långsiktigt och strategiskt 

arbete i en särskilt hög utsträckning. Detta är dock inget som är särskilt specifik för 

Förnya AB utan upplevs av experterna på SP som relativt vanligt för den här typen av 

företag.    

 

Förnya AB upplevde de andra delarna av Vinnova-piloten som mindre lyckade. 

Nyckeltalsenkäten och dialogmodellen kunde de knappt komma ihåg att de genomfört. 

Förnya AB tycker dock att det är en bra idé att föra en dialog om sin övergripande strategi 

och produktstrategi eftersom de hittills har varit lite för ”splittrade” och satsat på en stor 

mängd produkter utan vidare analys. Dialogmodellen fyllde dock inte riktigt deras behov. 

Resultaten från en sådan dialog har varit svåra att fånga upp för ett företag som Förnya 

AB som saknar en dokumenterad strategiprocess. 

 

För Förnya AB har det tekniska projektet kopplat till Vinnova-piloten varit av 

underordnad betydelse. Kopplingen till piloten har varit otydlig och projektet har inte 

baserats på något egentligt behov hos Förnya AB. Problemet med att få projektet att vara 

relevant hänger ihop med att förutsättningarna på pelletsmarknaden förändrats drastiskt 

och att Förnya AB inte kunnat prioritera ett långsiktig forsknings- och 

utvecklingssamarbete med SP. De har dock ställt upp med utrustning som SP har kunnat 

mäta på. De ser dock inte några direkta resultat eller nyttor av SP:s mätningar. 
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3.2.3 Förnya AB:s behov och SP:s roll  
Förnya AB är först och främst ett entreprenöriellt företag. De skapar struktur när de är 

absolut tvingade till det och verkar sakna en dokumenterad strategiprocess. Det gör det 

svårt att skapa en tydlig riktningsangivelse och fokus i affärsprocessen. Det gör det även 

svårt för företaget att tillgodogöra sig ny information och på ett effektivt sätt sprida den i 

sin organisation. De verkar även sakna en utarbetad strategi för att höja kompetensen i 

företaget genom att till exempel anställa individer med en högre examen inom strategiskt 

viktiga områden. Det finns ett behov av att stärka företagets struktur, rutiner och 

processer genom att höja kompetensen hos både ledningen och personalen. Detta är i sin 

tur viktigt för att Förnya AB skall kunna stärka sin mottagarkapacitet och förmåga att 

attrahera resurser från nätverk.  

 

Då Förnya AB är ett innovativt bolag med ett brett och väl ansett produktsortiment avgörs 

deras konkurrenskraft framgent av hur de lyckas göra sina existerande produkter mer 

konkurrenskraftiga och att öka sin försäljning genom export. Genom att vidga sina 

nätverk skulle de i en högre grad kunna utnyttja externa resurser för omvärldsbevakning 

av nya marknader, trender, kommande standarder och nya affärsmöjligheter. Förnya AB 

skulle också kunna använda vidgade nätverk få ett större genomslag i viktiga politiska 

sammanhang.  

 

Som institut skulle SP kunna ta en större roll för att stödja Förnya AB, inte minst för att 

främja export genom att ha bättre koll på vilka standarder som gäller i olika länder och se 

till att produkterna uppfyller de krav som ställs. SP skulle även kunna komma in tidigare i 

produktutvecklingen, hjälpa till att attrahera externa resurser och koppla upp företaget 

mot kompletterande kompetenser. Att uppmärksamma och genomföra relevanta 

marknads- och produktanalyser inför större utvecklingsarbeten är en annan funktion SP 

skulle kunna bistå med. Om SP skall komma in tidigare i produktutveckling efterlyser 

Förnya AB att SP undersöker alternativa möjligheter att ta betalt för sina tjänster, som till 

exempel royalty på framtida försäljning.     

 

3.3 Rena AB 
Rena AB är ett ledande företag inom storskalig rökgasrening och värmeåtervinning. 

Grunden till bolaget skapades inom ett större bolag som bedrev forskning och utveckling 

på värmepumpar och rökgasrening under 70- och 80-talet. När bolaget fick sin första 

order på en rökgasrening- och absorptionspumpsanläggning knoppades bolaget av.  

 

Rena AB förvärvades av sjätte AP-fonden år 2001 och nio år senare köptes bolaget av en 

multinationell pannleverantör med över 400 anställda. Rena AB fortsätter dock existera 

som ett litet bolag inom den stora koncernen och har idag 28 anställda. De flesta är 

civilingenjörer eller gymnasieingenjörer. Två av de anställda har doktorsexamen. Rena 

AB har växt med åtta personer mellan 2007 och 2010, samtidigt som omsättning pendlat 

mellan 50 och 140 miljoner SEK.    

 

Rena AB har specialiserat sig på avancerad rökgasrening, främst från avfall. Inom 

avfallsområdet finns ett par konkurrenter av ungefär samma storlek. Annars domineras 

branschen av stora företag och relativt stora kunder som köper avfalls- och 

förbränningsanläggningar men även andra typer av stora industriella kunder med behov 

av rökgasrening och värmeåtervinning. Särskilt vid nybyggnadsprojekt blir projekten 

mycket stora och komplexa. I sådana projekt kan det vara svårt att vara en liten leverantör 

då kunderna ofta kräver nyckelfärdiga anläggningar och att ett bolag tar ansvar för att allt 

skall fungera. Myndigheter, kunder och Rena AB:s partners ställer höga krav på 

dokumentation och att företaget kan leverera i tid. Processen för detta är mycket 

strukturerad och skall leda fram till en färdig och fungerande anläggning på utsatt tid. 

Rena AB:s ursprung som storföretag sammantaget med kraven från myndigheter, kunder 
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och partners gör att Rena AB har en mycket strukturerad organisation trots att det är ett 

litet bolag.  

 

3.3.1 Strategi för innovation och tillväxt 
Rena AB har stora krav på sig att vara innovativa för att kunna rena gaser från svåra 

bränslen och för att ligga ett steg före alla lagkrav. Deras konkurrenskraft är därmed 

starkt förknippad med deras innovativa förmåga. 

 

Företaget har all sin produktutvecklingsverksamhet samlad i Göteborg men de har 

samtidigt utvecklat en nätverksorienterad innovationsprocess som innefattar kunder 

forskningsmiljöer på institut och högskolor, intresseorganisationer och myndigheter. Det 

är en uttalad strategi att använda sig av ett brett kontaktnät och samarbeta med dem som 

är bäst inom de specialområden de behöver men själva saknar (Rickardsson 2011). 

 

Den största källan till nya produktidéer har varit det tyska institutet KIT i Karlsruhe. De 

har utvecklat ett antal produkter i sina laboratorier som Rena AB licentierar och 

vidareutvecklar till industriella applikationer. De har dessutom direkta samarbeten med, 

exempelvis Chalmers och SP. Samarbetet med Tyskland har underlättats av att de har en 

anställd som är disputerad inom området och som pratar tyska och att deras nätverk med 

Chalmers är goda, i första hand genom att de rekryterar därifrån.    

 

Utöver direkta samarbeten är Rena AB med i en stor mängd kunskapsnätverk som 

Värmeforsk, Waste refinary och PREWIN, samt kompetenscentrumet för 

högtemperaturkorrosion, HTC, som de också var med att starta. Nätverken används för att 

komma i kontakt med kunder och få reda på vad de har för problem men även för att få 

tillgång till kompletterande kompetens och möjligheten att växla upp egna pengar i 

gemensamma utvecklingsprojekt.  

 

En viktig källa till kunskap är dessutom den offentliga upphandling, som enligt lag måste 

ske när den här typen av anläggningar skall byggas. Rena AB använder systemet med 

offentlig upphandling för att få reda på vilka anläggningar som skall byggas och för att 

lämna in offerter i konkurrens med andra. De använder också det offentliga förfarandet 

för att begära in konkurrenternas anbud i de fall Rena AB inte har fått uppdraget.   

 

Även företagets strategiprocess är till stor del nätverksbaserad. Dels finns det en intern 

process med regelbundna styrelsemöten, ledningsgruppsmöten och en årlig 

strategikonferens med alla anställda. De får även visst stöd för sitt strategiarbete genom 

att vara med på nätverksträffar som Business Region Göteborg (BRG) organiserar. 

Rickardsson (2011) är bland annat med i ett VD-nätverk för erfarenhetsutbyte och 

möjlighet att vidareutvecklas som chef. Rena AB tar även hjälp av BRG:s serviceutbud 

som består av viss hjälp vid rekrytering samt kontakt med management- och 

varumärkeskonsulter, som ett komplement till det vanliga utbudet av konsulter (vilka 

också anlitas vid behov). 

 

Som ett resultat har Rena AB under de senaste 30 åren utvecklat en bred produktportfölj 

bestående av mycket avancerad utrustning för gasrening och värmeåtervinning. Trots allt 

har de haft svårt att växa. Den främsta anledningen är troligtvis att de är en liten aktör i 

den industristruktur som de ingår i, men sedan de blev uppköpta hoppas de på en positiv 

förändring. Genom att åter ingå i en större koncern hoppas de kunna lägga bud på större 

anläggningar och kunna komma med som en naturlig del i koncernens andra affärer. 

Dessutom hoppas de slippa göra allt själva. De får möjlighet att dra nytta av koncernens 

exportorganisation och dess finansiella styrka vid anbudsförfaranden och byggnation.  
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3.3.2 Nyttan av Vinnova-piloten 
De delar av Vinnova-piloten som Rena AB upplever att de haft störst nytta av är 

personalenkäten och det tekniska projektet, även om de inte ser någon direkt koppling 

mellan dem. När det gäller personalenkäten säger Rickardsson (2011) att frågorna har 

hjälpt dem tänka kring hur de skall arbeta med att utveckla sina produkter och deras sätt 

att strukturera arbetet internt. Enkäten har därmed fungerat som ett bra underlag för att 

diskutera innovationsklimatet och legat till grund för att förändringar också har 

genomförts på företaget.  

 

I det tekniska projektet utförde SP partikelmätningar och beläggningsmätningar för att 

verifiera en ny teknologi, svavelrecirkulation, som syftar till att dels minska korrosionen 

och dels hindra dioxinbildning i pannan. Tekniken demonstrerades vid ett fullskaleförsök 

på Renovas avfallsförbränningsanläggning i Göteborg. I projektet bidrog SP främst med 

forskning genom sin mättekniska expertis. En oberoende verifiering av testresultat hos 

kunder är av avgörande betydelse för Rena AB för att andra kunder sedan skall tro på 

resultaten. Samarbetet med SP och Renova är därmed väldigt viktigt för att Rena AB 

snabbt kunna ta nya idéer till färdiga produkter.   

 

De två övriga delarna av Vinnova-piloten, dialogmodellen och nyckeltalsenkäten, 

lämnade inte något bestående intryck hos Rickardsson (2011). Men, han kom ihåg att de 

hade ”haft en diskussion för ganska länge sen” och att Rena AB positionerade sig väl med 

sina produkter och att de har en genomtänkt strategi. Rickardsson (2011) anser inte att 

deras behov av att göra en sådan övning är stort. De har redan en strukturerad och väl 

fungerande strategiprocess och de agerar i nätverk där de fångar upp mycket och relevant 

information.  

 

3.3.3 Rena AB:s behov och SP:s roll 
Rena AB är ett strukturerat och entreprenöriellt företag med hög mottagarkapacitet. Detta 

gör att de effektivt kan omvandla nätverksbaserad information och resurser till strategiska 

tillgångar, vilka i sin tur kan användas för att stärka deras innovativa förmåga och 

konkurrenskraft.  

 

Rena AB:s tillväxt begränsas främst av branschens struktur och de behöver en stark ägare 

med ett kompletterande produktsortiment för att kunna växa, vilket de nu också har. 

Företagets tillväxt begränsas även av hur miljölagen utformas. Införandet av en striktare 

miljölagstiftning med krav på, till exempel, kontinuerlig mätning och uppföljning av 

partikelutsläpp, dioxiner och andra föroreningar skulle kunna innebära betydande 

miljöförbättringar och en större marknad för dem.  

 

För Rena AB att öppet driva sådana lagkrav är inte lätt eftersom det riskerar att göra dem 

oerhört impopulära hos sina kunder. Samtidigt sitter de på information om nya möjliga 

lagkrav och var dessa skulle kunna implementeras. SP som institut skulle tillsammans 

med universitet, högskolor och berörda myndigheter kunna ta en mycket tydligare roll för 

att lyfta den typen av frågor. De skulle kunna fånga upp vilka olika möjligheter det finns 

att införa en tuffare lagstiftning och var det är lämpligt. De skulle även kunna ägna sig åt 

att analysera hur en sådan bör utformas och avväga för och nackdelar för olika aktörer. 

  



21 

 

4 Jämförande analys och diskussion 
Det här kapitlet är indelat i tre avsnitt. I det första presenteras en jämförande analys av 

företagens behov och dess olika förmågor. I det andra avsnittet diskuterar vi hur SP har 

tillfredställt deras behov genom Vinnova-piloten och i det tredje avslutande avsnittet 

diskuterar vi hur SP som institut skulle kunna vidareutveckla sin roll för att stärka SMF:s 

innovativa förmåga och konkurrenskraft.  

 

4.1 Företagens behov och dess innovativa förmåga 
De tre företagen Kyla AB, Förnya AB och Rena AB är tre ganska lika men ändå väldigt 

olika typer av bolag. De har gemensamma utmaningar som kommer av att de är ungefär 

lika stora, att de vill växa och av att de har en uttalad innovationsstrategi. Strategin 

innebär att de konkurrerar genom att erbjuda produkter som uppfyller tuffare krav, har 

nya funktioner och är av bättre kvalité än deras konkurrenter – inte att de nödvändigtvis 

är billigast.  Den valda strategin gör företagen beroende av att kontinuerligt stärka sin 

innovativa förmåga för att växa och för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.  

 

Företagen förenas även i behovet av att vara aktiva på exportmarknaden. Sverige är en 

liten marknad och genom att enbart verka i Sverige så begränsas naturligtvis dess 

tillväxtpotential. Samtidigt är satsningar på export förknippade med stora investeringar 

och risker för SMF. För de tre företagen avgörs dessutom storleken på marknaden och 

företagens lönsamhet, mer eller mindre, av hur olika typer av styrmedel och incitament är 

utformade. Företagen gynnas generellt av hårdare lagkrav samt långsiktiga och stabila 

spelregler.
4
 Detta är dock förutsättningar som inte alltid präglat uppbyggnaden av 

miljöteknikområdet i Sverige.  

 

Samtidigt som företagen står inför gemensamma utmaningar finns det även en mängd 

grundläggande skillnader mellan bolagen. Vi argumenterar här för att det är avgörande att 

förstå dessa likheter och skillnader för att mer effektivt kunna stärka företagens 

innovativa förmåga och konkurrenskraft. Genom att grunda analysen i den resursbaserade 

strategilitteraturen (se kapitel två), visar vi på att ett företags tillväxt begränsas av dess 

entreprenöriella förmågor och managementförmågor, dess mottagarkapacitet och dess 

förmåga att utnyttja externa nätverk.   

 

I kapitel två argumenterades det även för att väl utvecklade managementförmågor är 

viktiga för att skapa en struktur hos företaget som möjliggör tillväxt. Samtidigt måste 

företaget utveckla sina entreprenöriella förmågor för att kunna identifiera nya möjligheter 

och därigenom fördjupa existerande, eller skapa helt nya, affärsområden. Företagets 

mottagarkapacitet handlar om dess förmåga att identifiera värdet av extern information, 

assimilera och exploatera den i kommersiella syften. Företagets nätverkskapacitet handlar 

om dess förmåga att utnyttja nätverk för att öka sin kunskap och få tillgång till olika typer 

av kompletterande och strategiska resurser. Det är också med avseende på dessa fyra 

förmågorna de stora likheterna och skillnaderna mellan företagen gör sig gällande, se 

figur 1.
5
 

 

 

                                                      
4
 Det gäller främst för Rena AB och Bränna AB, men också i viss mån Kyla AB.   

5
 I figuren nedan relaterar vi de tre företagens olika typer av förmågor mot varandra (relativa mått).  
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Figur 1: De relativa skillnaderna och likheterna mellan de tre bolagen med avseende på 

dess olika förmågor.  

 

De tre företagen har väl utvecklade entreprenöriella förmågor, men på olika sätt. Kyla AB 

har mer eller mindre ”tvingats” till att identifiera nya möjligheter och exploatera dessa för 

att överleva när marknaden har förändrats. Genom stora investeringar har de lyckats 

utveckla företaget inom en växande och relativt lönsam nischposition på marknaden, som 

deras konkurrenter än så länge inte brytt sig så mycket om. Förnya AB är i en högre grad 

ett typiskt entreprenöriellt företag. De agerar snabbt på nya möjligheter och har utvecklat 

en god förmåga att omvandla idéer till nya produkter och affärsområden. Rena AB har 

också en mycket god entreprenöriell förmåga, utan att för den delen vara det mest 

innovativa företaget i termer av att de kommer på egna idéer som de sedan exploaterar.  

 

I stället har Rena AB utvecklat en mycket avancerad managementförmåga. De har med 

stor marginal de mest strukturerade och dokumenterade strategi- och arbetsprocesserna av 

de tre bolagen. De jobbar även strukturerat med kvalitet och informationsspridning på ett 

sätt som liknar hur ett storföretag jobbar. Samtidigt har de lyckats utveckla en 

strukturerad innovationsprocess i vilken de utnyttjar sina breda nätverk för att attrahera 

resurser, generera och utveckla nya idéer samt licensiera in ny teknologi.  

 

Skillnaden mellan Rena AB och de två andra bolagen gäller även dess mottagarkapacitet 

och förmåga att utnyttja externa nätverk, se figur 1. I jämförelse har Kyla AB och Förnya 

AB en lägre mottagarkapacitet och mycket lägre utnyttjande av externa nätverk. De har 

färre anställda med högre examen och kompletterande kompetenser, de har endast ett 

fåtal samarbeten med externa aktörer, de köper in de flesta tjänster direkt och de lyckas 

endast i undantagsfall attrahera extern finansiering för utvecklingskostnaderna.  

 

När Förnya AB och Kyla AB attraherat externt kapital för utveckling har det upplevts 

som besvärligt och svårt. I fallet med Förnya AB var det möjligt tack vare att de har en 

jurist i styrelsen som kunde skriva ansökan, men de tyckte att utvecklingsprocessen blev 

besvärlig att hantera och ställer sig tveksamma till att göra något liknande igen. Karlsson 

(2011) på Kyla AB säger att de aldrig hade kunnat attrahera extern finansiering om inte 

SP hade skrivit ansökan och att de saknar den typen av kompetens internt. Kontrasten i 

sammanhanget är Rena AB. De är med i ett stort antal diversifierade nätverk, har en hög 

mottagarkapacitet och jobbar strukturerat med att inhämta kunskap och sprida den i 

företaget. Det gör att de kan omvandla kunskap i nätverken till strategiska resurser och 

kan attrahera extern finansiering för produktutveckling på rutinmässig grund. Vi ser 

därmed ett positivt samband mellan hur väl utvecklade managementförmågor och 

mottagarkapacitet ett företag och dess förmåga att utnyttja externa nätverk.   
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Olikheterna gör att företagens fundamentala behov och förmåga att stärka sina olika typer 

av förmågor ser mycket olika ut. Gemensamt för både Förnya AB och Kyla AB är att de 

behöver stärka sina managementförmågor och mottagarkapacitet för att kunna öka 

utnyttjandegraden av externa nätverk. De skulle behöva skapa interna strukturer, stärka 

sin dokumentation, rutiner etc. kring sin produktutvecklingsprocess och affärsprocess 

(managementförmåga), samtidigt som de utvecklar företagets kompetens i olika och 

kompletterande inriktningar antingen genom rekrytering och/eller fortbildning. Det är 

även genom att rekrytera nya typer av kompetenser som företagen skulle kunna öka sitt 

utnyttjande av externa nätverk. Vinnova-piloten har adresserat några av dessa behov, men 

långt ifrån alla. Företagens olikheter speglas även i vilken nytta de har haft av de olika 

delarna i Vinnova-piloten och dess förmåga att dra nytta av projektet.  

 

4.2 Nyttan av Vinnova-piloten 
Personalenkäten var den del av Vinnova-piloten som uppskattades av alla företagen. 

Företagen ansåg att enkäten var en bra aktivitet att samla medarbetarna runt för att prata 

om företagets strategi och arbetsmiljö relaterat till innovation, internkommunikation och 

samarbeten. Alla tre företagen tyckte även att den mätte på ett relevant sätt och att de 

kunde ha direkt nytta av resultaten. I två av de tre företagen har det lett till konkreta 

åtgärder och mätbara resultat. Vi tolkar det som att aktiviteten har stärkt deras 

managementförmåga i två av fallen. I det tredje fallet är vår tolkning att företagets 

mottagarkapacitet, alternativt motivation, har varit för låg för att kunna tillgodogöra sig 

resultaten på ett bra sätt.  

 

Teknikprojektet upplevdes i två av tre fall som mycket värdefullt. I Kyla AB fall kan det 

till och med ha varit ett projekt av avgörande strategisk betydelse för företagets 

överlevnad. I projektet har SP haft en mycket viktig roll för att attrahera externa 

utvecklingsresurser och bistå med en unik kompetens som företaget själva har saknat. 

Även för Rena AB har projektet varit viktigt. I det fallet anses SP spela en viktig roll för 

att verifiera och skapa trovärdighet för Rena AB:s produkter hos deras kunder. I det tredje 

fallet, Förnya AB, har det inte varit möjligt att formulera projektet utifrån företagets 

faktiska behov då förutsättningarna på pelletsmarknaden förändrats drastiskt och att 

företaget inte kunnat prioritera ett långsiktig forsknings- och utvecklingssamarbete med 

SP. Det är naturligtvis av avgörande betydelse att företagen själva är projektägare och att 

de har formulerat behovet för att det skall bli ett lyckat projekt. 

  

Samtidigt som de tekniska projekten får anses som relativt lyckade så har de, till skillnad 

från personalenkäten, inte varit formulerade för att långsiktigt stärka företagens förmågor 

utan för att lösa ett specifikt behov. Viss kunskapsöverföring har säkerligen skett men vi 

tror att det skulle vara möjligt att utveckla de tekniska projekten så att företagets 

mottagarkapacitet stärks samtidigt som de praktiska problemen löses.  

 

Vad gäller nyckeltalsenkäten och dialogmodellen så syftar de till att stärka företagets 

managementförmåga, men på ett mer övergripande och strategiskt plan än 

personalenkäten. Det har dock varit en mindre lyckad aktivitet som inte knutits ihop med 

det tekniska projektet. Företagen har svårt för att komma ihåg vad de har gjort och vad de 

hade för nytta av övningen. Både Förnya AB och Kyla AB upplevde dock att de skulle ha 

haft nytta av att tydligare koppla ihop sin produktutveckling med sitt övergripande 

strategiarbete, vilket dialogmodellen syftar till. Däremot lyckades de inte fånga upp 

resultaten från dialogen på ett bra sätt.  

 

Vi tror att det hänger ihop med att deras strategiprocess inte är särskilt välutvecklad och 

att det därför är svårt för dem att ta till sig lärdomar från en sådan dialog. Samtidigt 
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upplevde Rena AB att dialogmodellen inte gav dem så mycket då de redan har en 

strukturerad och genomtänkt strategiprocess.  

 

4.3 SP:s roll i att stärka bolagens innovativa förmåga 

och konkurrenskraft 
För att SP som institut skall kunna spela en större roll för att stärka företagens innovativa 

förmåga och konkurrenskraft behöver teknikutvecklingsprojekt på ett naturligt sätt 

kopplas samman med organisations- och affärsutveckling. Det innebär att SP behöver 

stärka företagens managementförmåga, mottagarkapacitet och förmåga att utnyttja 

nätverk samtidigt som enskilda och konkreta problem som företagen står inför 

adresseras.
6
  

 

En svårighet är dock att SMF en oerhört heterogen samling företag. Studien har visat att 

även företag som tillhör samma bransch och är av liknande storlek har mycket olika 

behov av stöd för att stärka sin innovativa förmåga och konkurrenskraft. Vi anser därför 

att en detaljerad segmentering av sektorn bör genomföras utifrån företagens behov. En 

sådan segmentering kan i sin tur ligga till grund för utvecklingen av olika typer av 

åtgärder som bättre anpassats till företagens behov.  

 

Genom Vinnova-piloten har basen för att bedriva ett sådant arbete redan lagts. I sin 

nuvarande form kan personalenkäten utgöra ett viktigt instrument för att jobba med 

organisationsutveckling samtidigt som dialogmodellen och nyckeltalsenkäten bör 

vidareutvecklas. Vi tror att dialogmodellen och nyckeltalsenkäten kan utvecklas genom 

att tydligare koppla dem till ett företags behov av produktstrategier och affärsplan när 

sådana saknas eller är bristfälliga. Dialogmodellen skapar en dialog om företagets strategi 

och det är bra. Men den bör kompletteras med att SP och företaget tillsammans tar fram 

en struktur för strategiarbetet som företaget senare kan jobba vidare med. Vi tror även att 

det är viktigt att utvecklingen med produktstrategier och affärsplan följs upp så att 

företaget kan lära sig en bra metod för att arbeta kontinuerligt och strukturerat med 

affärsutveckling. Det kan också finnas en poäng med att introducera personalenkäten som 

ett första steg, kopplat till vissa utbildningsinsatser, innan en omarbetad version av 

dialogmodellen initieras.  

 

För att kunna ta ett större grepp och koppla ihop teknikutvecklingsprojekt med 

organisations- och strategiutveckling kan det även vara av vikt att komma in tidigare i 

företagens produktutvecklingsprocess. SP skulle i så fall kunna hjälpa till med att 

attrahera externa resurser för produktutvecklingen, koppla upp företaget mot 

kompletterande kompetenser och understödja att relevanta analyser av marknader och 

produkter genomförs innan eller i samband med större utvecklingsarbeten. 

Teknikutvecklingsprojekt skulle därmed inte enbart behöva vara inriktade på att lösa ett 

enskilt problem utan även vara formulerade med syftet att stärka företagets 

mottagarkompetens. Fokus i projekten skulle därmed behöva skifta något mot 

kompetensuppbyggnad och kunskapsöverföring. En möjlighet skulle kunna vara att 

mycket praktiskt arbeta med till exempel examensarbeten för att sätta företaget i kontakt 

med kompletterande kompetenser från universitet och högskolor och på det sättet vara ett 

stöd för att vidga deras rekryteringsbas. Här kan SP som institut stå för handledning och 

skapa strategiska kontakter med universitet och högskola. 

 

                                                      
6
 I de fall SP bestämmer sig för att ta ett större grepp kring att stärka företags innovativa förmåga 

och konkurrenskraft så är det viktigt att det formuleras utifrån ett önskemål och ett behov för 
detta hos företagen. Det är också viktigt att adressera progressiva företag som vill förändras och 
att de inte bara ställer upp för att det kan tänkas finnas lite finansiering att hämta. 
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Om SP skall komma in tidigare i produktutveckling kan det finnas en idé att undersöka 

möjligheterna att jobba mer med ”mäkling” av idéer och kompetenser. SP skulle i så fall 

kunna vara en viktig länk mellan entreprenörsverksamheter på universitet och högskolor 

och den etablerade industrin. Det förutsätter naturligtvis att SP som institut kan ta en aktiv 

roll även i högskolans innovationsprocesser. Samtidigt kan det vara viktigt att undersöka 

alternativa möjligheter att ta betalt för SP:s tjänster. En möjlighet som nämndes var till 

exempel royalty på framtida försäljningen snarare än ett fast timpris.     

 

Studien visar även på möjligheter för SP att bli bättre på att understödja företagens 

exportverksamheter genom att informera om vilka standarder som gäller i olika länder 

och bredriva rådgivning kring hur produkterna skall kunna uppfylla de krav som ställs. 

Detta görs redan på en rad områden men kan säkert utvecklas vidare. 

 

Ytterligare en roll som institut och högskolor tillsammans med myndigheterna skulle 

kunna ta är att lyfta fram och analysera den lagstiftning som ligger till grund för 

företagens långsiktiga lönsamhet. De skulle kunna fånga upp vilka olika möjligheter som 

finns att införa en tuffare lagstiftning och var det i så fall skall ske. De skulle även kunna 

ägna sig åt att analysera hur en sådan bör utformas, samt för- och nackdelar för olika 

aktörer. 

 

I denna fallstudierapport har vi kommit fram till att SP har goda förutsättningar att 

bedriva en verksamhet som tar ett större grepp om SMF:s innovationsprocess genom att 

koppla ihop teknikutvecklingsprojekt med affärs- och organisationsutveckling. Men det 

kräver att metoderna inom Vinnova-piloten vidareutvecklas och att en bättre 

segmentering av SMF:s behov genomförs.  
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5 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med denna delstudie har varit att analysera och utvärdera hur SP har arbetat med 

att stärka SMF:s innovativa förmåga och konkurrenskraft inom ramen för Vinnova-

piloten samt ge förslag på hur SP och Vinnova skall kunna utveckla sina verksamheter 

mot den här typen av företag.  

 

Med stöd i forskningslitteraturen och baserat på tre fallstudier har vi kommit fram till att 

insatser som avser att stärka SMF:s innovativa förmåga och konkurrenskraft bör inriktas 

mot att stärka företagens managementförmåga, mottagarkapacitet och förmåga att utnyttja 

externa nätverk. Företagens förmåga att utnyttja externa nätverk är viktigt för att kunna 

attrahera resurser, kompetens, idéer, kunskap om kunder och marknader etc. I studien har 

vi visat på att det är mycket stora skillnader mellan hur bra företagen är på att utnyttja 

externa nätverk för att stärka sin innovativa förmåga och konkurrenskraft. Vi tror att 

skillnaden beror på nivån på företagets managementförmåga och dess mottagarkapacitet.  

 

Vinnova-piloten har varit en bra början för att analysera hur arbetssättet kan 

vidareutvecklas. En sådan vidareutveckling bör ta avstamp i en mer omfattande analys 

och segmentering av SMF utifrån deras explicita behov från ett resursbaserat perspektiv. 

Vi tror att en sådan analys skulle kunna ligga till grund för hur SP som institut skulle 

kunna utveckla företagens innovativa förmåga och konkurrenskraft beroende på deras 

specifika behov.  

 

Vidare bör teknikprojekt och dialogmodellen kunna utnyttjas så att de stärker företagens 

mottagarkapacitet och managementförmåga. Vi tror även att SP som institut med fördel 

skulle kunna komma in tidigare i företagens teknikutvecklingsprocesser och kanske spela 

en mer ”explicit” roll som teknik- och kunskapsmäklare mellan universitet/högskola och 

företagen. SP skulle därigenom kunna öppna upp innovationsprocesserna något för 

företag som inte är vana att jobba mot universiteten.  Det skulle troligtvis kräva att SP 

utvecklar sina nätverk och sina affärsmodeller för att passa den typen av verksamheter 

bättre.  

 

SP skulle även kunna bli bättre på att understödja företagens exportverksamheter genom 

att förbereda företagen för de olika standarder som gäller i olika länder och de skulle 

tillsammans med högskolan och myndigheterna kunna ta en tydligare roll i att analysera 

lagstiftning och incitament som ligger till grund för att företagens långsiktiga lönsamhet.  

 

Med SP:s breda kontaktytor och djupa kompetens på många områden bör SP ha goda 

förutsättningar att vidare stärka företagens innovativa förmåga. Det kräver dock att SP 

aktivt kopplar ihop teknikutvecklingsprojekt med affärs- och organisationsutveckling 

genom att adressera och lösa specifika problem, snarare än att enbart lösa specifika 

problem. Grunden i ett sådant arbete är tekniken i företaget, och att företaget är drivande i 

processen samt känner ägande och nytta av projektet, samtidigt som deras begränsande 

förmågor stärks av projektet. 

 

Rekommendationer 
Baserat på analysen ovan rekommenderar vi följande till aktiviteter för att fortsätta 

arbetet med att stärka SMF:s innovativa förmåga och konkurrenskraft. 

 

1. Analysera och segmentera SMF utifrån deras explicita behov från ett 

resursbaserat perspektiv 

a. Utifrån analysen, värdera på vilka olika sätt det vore möjligt att jobba 

med att stärka deras innovativa förmåga och konkurrenskraft. 
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2. Vidareutveckla metoden i Vinnova-piloten genom att: 

a. Tydligare och mer explicit koppla ihop teknikutvecklingsprojekt med 

företagens strategi- och organisationsutveckling .  

b. Börja med personalenkäten (snarare än dialogmodellen) och utveckla den 

för att kunna identifiera företagens begränsande förmågor. 

c. Utnyttja personalenkäten för att stärka företagens managementförmåga 

och öka medvetandet om vikten av en strukturerad och dokumenterad 

strategiprocess i de fall en sådan saknas.  

d. Utnyttja teknikprojekt och dialogmodellen för att mer explicit stärka 

företagens begränsande förmågor. 

 

3. Utveckla modeller och tjänster som gör det möjligt att komma in tidigare i 

företagens teknikutvecklingsprocesser och stötta deras exportverksamhet. 

 

4. Utnyttja den tekniska kompetensen som SP utvecklat tillsammans med sina 

kunder kring teknikens möjligheter och begränsningar, till exempel för att 

åstadkomma en skärpt miljölagstiftning, eller bistå myndigheter och företag med 

konsekvensanalyser av en förändrad lagstiftning och/eller incitamentsstruktur.  
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