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Sammandrag 
 

Företag som arbetar med innovativa idéer och patent har traditionellt sett varit rädda att andra 

företag ska få ta del i vad de gör, med risk att deras teknologi och kunskap stjäls av 

konkurrenter. Denna syn, att företags innovationsprocess ska vara stängd för utomstående, har 

börjat ifrågasättas allt mer under de senaste åren. Allt fler företag går mot en mer öppen syn 

på innovationsprocessen och använder sig av vad som kallas öppen innovation. Genom en 

fallstudie på en startup i Sverige, ämnar denna studie undersöka hur öppen innovation hos en 

startup ser ut i praktiken, vilka risker och möjligheter det medför samt hur det skiljer sig 

gentemot forskning på mer etablerade små och medelstora företag. Det studerade företaget 

använder sig av flera dimensioner inom öppen innovation där sökandet av kunskap, 

återkoppling med kunder och köp av tjänster står för huvuddelen av öppenheten. Resultatet 

går i linje med tidigare forskning på mindre mer etablerade företag. 
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1. Inledning 

IKEA, Spotify och Skype är några exempel på svenska nytänkande företag som en gång i 

tiden var små företag som grundades utifrån en idé och nu är världsledande inom sin bransch. 

Dessa företag är nu etablerade och igenkända världen över men att ta sig dit är inte lätt. 

Innovationer associeras ofta med ny teknik och nya idéer men att lyckas med sin innovation 

är inte bara att komma på en ny idé, teknik eller produkt, det är en process av 

innovationstänkande och svåra beslut. Enligt Nationalencyklopedin (2016) definieras 

innovation som ett förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner 

insteg i ett samhälle och sedan sprids där. Att gå från idé till världsledande inom området är 

således ett förlopp, en innovationsprocess.  

 

Många stora företag använder sig av en speciell forsknings- och utvecklingsavdelning där de 

skapar och utvecklar nya produkter. Dessa FoU-avdelningar fungerar oftast som en 

kostnadsenhet där de får ett specifikt kapital av företaget att arbeta med. Chefen för FoU 

måste då bestämma vilka projekt som bedöms vara viktigast och således få kapital till vidare 

utveckling. Chefen måste även utnyttja kapitalet maximalt vilket kan leda till projekt och 

idéer som skapas och vidareutvecklas utan att det kommer till användning för företaget. När 

det multinationella företaget Procter and Gamble 2002 undersökte sina patent visade det sig 

att endast tio procent av patenten användes, resterande ansågs inte ha något värde för 

företaget och utvecklades därför inte vidare. Liknande resultat påvisades hos många andra 

stora företag. Dessa oanvända patent låg till grund för vad som skulle bli ett helt nytt synsätt 

inom innovation. Det var när forskaren Henry Chesbrough gav ut sin bok 2003 som det nya 

perspektivet fick sitt namn, han kallade det öppen innovation (Chesbrough, Vanhaverbeke 

och West 2006). 

 

Stora företag som arbetar med innovativa idéer och patent har traditionellt sett inte velat att 

andra företag ska få ta del i vad de gör, med risk att deras teknologi och kunskap stjäls av 

andra företag. Chesbrough (2003) föreslår att genom att öppna upp sin innovationsprocess 

och dela med sig av kunskap så kan företag lösa problemen de har med sin oanvända 

teknologi. Genom att ta in kunskap utifrån kan FoU-avdelningarna minska kostnader 

kopplade till interna projekt och genom att dela med sig av sin interna kunskap kan de sälja 

eller ge vidare de patent som inte används (Chesbrough, Vanhaverbeke och West 2006). Att 

öppna upp sin innovationsprocess innebär inte bara möjligheter för företaget, det finns även 
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risker förknippat med öppenhet, exempelvis att något annat företag som är bättre lämpat för 

att utveckla idén stjäl den och tar produkten till marknaden först (Dahlander och Gann 2010). 

1.1 Problematisering 

Huvuddelen av litteraturen kring öppen innovation har fokuserat på stora företag, deras FoU-

avdelning och hur det går till när de öppnar upp sin innovationsprocess (Chesbrough, 

Vanhaverbeke och West 2006). Få studier har gjorts på mindre företag och deras användande 

av öppen innovation (Parida, Westerberg och Frishammar 2012). Små företag är ofta 

beroende av en framgångsrik innovationsprocess för att kunna konkurrera med större företag 

med stora välfinansierade FoU-avdelningar. Samtidigt är en framgångsrik innovationsprocess 

svåruppnådd på grund av den höga risk, komplexitet och osäkerhet som är förknippad med 

innovationsprocessen (Parida, Westerberg och Frishammar 2012). Ytterligare en faktor som 

försvårar för små företag är begränsade interna resurser (Pittaway et al. 2004).  

 

Då majoriteten av tidigare forskning kring öppen innovation skett på större företag, och den 

forskning som skett på mindre företag undersökt företag där antalet anställda kan vara flera 

hundra och ofta arbetar med flera projekt och produkter, har vi identifierat ett område som 

inte tidigare forskning i samma utsträckning har berört. Startups som arbetar kring endast en 

innovation och där antalet anställda understiger 20 personer. Startups är nystartade 

verksamheter som är designade för att leverera en ny produkt eller tjänst under förhållanden 

förknippade med extrem osäkerhet (Ries 2010). Startups kan ha väldigt få anställda, endast ett 

par stycken, och arbetar kring utvecklingen av endast en idé. För att startups ska kunna uppnå 

en lyckad innovationsprocess trots komplexitet, begränsade resurser och osäkerhet bör den 

traditionella innovationsprocessen ifrågasättas. Öppen innovation skapar möjligheter att 

lyckas med innovation utan stora FoU-avdelningar, då kunskap istället kan hämtas utifrån. Vi 

vill i vår uppsats undersöka hur öppen innovation hos startups kan te sig i praktiken. Då 

forskningen kring öppen innovation hos startups är bristfällig, finner vi det intressant att göra 

en djupgående undersökning för att se hur det fungerar i praktiken, vilka risker och 

möjligheter öppen innovation medför samt undersöka skillnader och likheter med tidigare 

forskning på mindre, mer etablerade företag. Detta undersöks genom en fallstudie av ett 

nystartat innovativt företag som använder sig av öppen innovation för att främja sin 

innovationsprocess. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur öppen innovation tillämpas i praktiken 

på en liten startup i Sverige samt vilka risker och möjligheter detta medför. Vidare ämnar vi 

med hjälp av teori från tidigare forskning på mer etablerade små och medelstora företag 

undersöka om och hur öppen innovation hos en liten startup skiljer sig gentemot dessa mer 

etablerade små och medelstora företag. 

2. Teori 

2.1 Innovation 

I innovationslitteraturen finns en rad olika definitioner av hur begreppet innovation bäst ska 

förklaras. Tang (1998) förklarar innovation som en process för att skapa och utveckla projekt 

med syfte att kommersialisera eller utnyttja en innovativ produkt, process eller tjänst. Enbart 

skapandet av en ny idé är inte innovation. Det är processen som går från idéskapande till 

implementering och avsättning på en marknad samt allt som innefattas mellan dessa steg som 

är innovation. Thomas Edison, som under sin livstid registrerade över 1000 patent kan ses 

som en av de mest framgångsrika innovatörerna genom tiderna. En del i hans stora framgång 

kan förklaras av att han insåg att innovation är så mycket mer än bara en uppfinning eller en 

idé. Lyckad innovation är också processen som får idéer att fungera både tekniskt och 

kommersiellt (Tidd och Bessant 2013). 

2.2 Öppen och stängd innovation 

Den traditionella innovationsprocessen har varit att företag kommer på en idé och utvecklar 

en produkt som de sedan tar till marknaden. Allt från grundidé till marknadsföring, 

distribution och finansiering genomförs av företaget utan någon inblandning från utomstående 

(Chesbrough 2003). På senare år har innovationsprocessen genomgått en förändring mot en 

mer öppen process där företag använder sig av andra metoder för att lyckas med innovation. 

Även om tidigare forskare pekat på liknande trender, var det Henry Chesbrough som satte 

namn på den nya innovationsprocessen och fick begreppet ”öppen innovation” att slå igenom 

på riktigt (Lakemond och Tell 2016). 

 

Begreppet ”öppen innovation” från engelskans ”open innovation” fick sitt genombrott 2003 

när forskaren Henry Chesbrough släppte boken Open innovation - The new imperative for 
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creating and profiting from technology (Lakemond och Tell 2016). Chesbrough (2003) 

menade på att innovationsprocessen hos företag genomgår en stor förändring där fler och fler 

går från en så kallad stängd innovation till att bli mer öppna i innovationsprocessen. Den 

traditionella ”stängda” innovationsprocessen där företag själva står för allt från grundidé till 

marknadsföring, distribution och finansiering utan någon inblandning från utomstående är på 

väg att dö ut. Denna traditionella syn på innovationsprocessen genomsyras av en hög tilltro 

till företagets kunskap och kapacitet och en misstänksamhet mot omvärlden och de 

konkurrenter som verkar i denna. Stort fokus har legat på att skydda företagets kunskap 

genom en stängd innovationsprocess. Vidare förklarar Chesbrough (2003) stängd innovation 

som ett synsätt som ser negativt på utomstående kunskap och idéer och en strävan att skydda 

sig från omvärlden.  

 

Sedan Chesbrough släppte sin bok 2003 har öppen innovation blivit mycket omdiskuterat i 

innovationslitteraturen (Lakemond och Tell 2016). Vid tidpunkten för bokens utgivning 

genererade en googlesökning på open innovation drygt 200 träffar. Samma sökning i april 

2012 gav 483 miljoner träffar vilket är en tydlig indikation på att användningen av öppen 

innovation i företag blir alltmer vanligt (Chesbrough, Vanhaverbeke och West 

2014).  Lakemond och Tell (2016) förklarar öppen innovation som ett sätt för företag att öka 

sin lönsamhet genom att öppna upp sina innovationsprocesser. Företag som använder sig av 

öppen innovation har insett att ett enda företag inte kan ha all kunskap internt och de söker 

därför kunskap utanför företagets gränser för att förbättra sin innovationsprocess. Laursen och 

Salter (2006) beskriver begreppet som ett sätt för företag att använda idéer och kunskap från 

externa aktörer i sin innovationsprocess.  

 

En stor anledning till att fler och fler väljer att använda sig av en mer öppen 

innovationsprocess är att det förväntas ge en ökad innovationsförmåga till en lägre kostnad. 

Genom öppen innovation kan företag få tillgång till ny kunskap och ny teknologi utan 

kostsamma investeringar (Lakemond och Tell 2016). Med extern inblandning i 

innovationsprocessen kan företag få en större bas av idéer och teknologi som kan främja 

tillväxten, men öppen innovation är också ett sätt att upptäcka nya möjligheter till en låg risk. 

Ytterligare en nyckelfaktor som öppen innovation kan leda till är att företag får en slags 

positiv press på sig att agera med nya idéer innan någon annan gör det (Docherty 2006). En av 

de mest citerade översikterna av litteraturen kring öppen innovation kommer från Dahlander 
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och Gann (2010) där de fastställer två distinkta huvuddimensioner inom öppen innovation: 

inåtriktade kunskapsflöden och utåtriktade kunskapsflöden (Lakemond och Tell 2016).  

 

 

Tabell 1 - Grundprinciper för öppen och stängd innovation (Chesbrough 2003).  

Stängd innovation Öppen innovation 

De smartaste människorna i vår bransch 

arbetar för oss 

Alla de smartaste människorna i branschen 

arbetar inte för oss 

För att tjäna pengar på FoU måste vi 

själva göra upptäckter, utveckla dessa 

och sedan sälja den färdiga produkten 

Utomstående FoU kan generera värdefull 

forskning; Intern FoU är nödvändigt för att 

ta till vara på den värdefulla forskningen 

Om vi upptäcker det först kommer vi ta 

det till marknaden först 

Vi kan dra nytta av andras forskning, inte 

bara vår egen 

Företaget som tar en innovation till 

marknaden först kommer vinna 

Att skapa en bra affärsplan är viktigare än 

att vara först på marknaden 

Om vi skapar flest och bäst idéer i 

branschen kommer vi vinna 

Om vi kombinerar de bästa interna och 

externa idéerna kommer vi vinna 

Vi bör skydda vår kunskap så 

konkurrenter inte kan dra nytta av våra 

idéer 

Vi kan tjäna på att dela med oss av vår 

kunskap och vi bör ta del av andras kunskap 

om det kan gynna vår affärsplan 



	 9	

2.3 Inåtriktade kunskapsflöden 

Inåtriktade kunskapsflöden syftar till att företag använder sig av externa aktörer för att få in 

ny kunskap och teknologi. Studier visar att denna typ av öppen innovation är den vanligaste 

(Chesbrough, Vanhaverbeke och West 2006). I dimensionen inåtriktade kunskapsflöden gör 

Dahlander och Gann (2010) skillnad på monetära och icke-monetära transaktioner. Icke-

monetära transaktioner refereras till hur företag utan betalning kan använda sig av externa 

källor för att främja innovation. Genom att använda sig av utomstående aktörer för att få idéer 

och kunskap och sedan internalisera dessa för att passa den egna organisationen kan företag 

förbättra sin innovationsprocess med nya tankar och nya sätt att utveckla redan existerande 

idéer hos FoU-avdelningen (Chesbrough, Vanhaverbeke och West 2006). För att få kunskap 

från externa aktörer kan företag använda sig av andra företag i branschen eller universitet som 

bedriver för företaget relevant forskning. Ett annat exempel på öppen innovation med 

inåtriktade kunskapsflöden är att låta kunder vara med och påverka produktutvecklingen för 

att innovationen ska bli så lyckad som möjligt (Parida, Westerberg och Frishammar 2012).  

 

De monetära transaktionerna syftar till att främja innovationsprocessen genom marknaden. 

Detta kan göras genom att köpa kunskap utifrån t.ex. genom inlicensiering av andra företags 

teknologi (Dahlander och Gann 2010). Det kan finnas olika anledningar för ett företag att 

använda sig av öppen innovation med inåtriktade kunskapsflöden (Parida, Westerberg och 

Frishammar 2012). Chesbrough och Crowther (2006) hävdar att huvudmotiven är att växa och 

att öka intäkterna, medan Lichtenthaler, Lichtenthaler och Frishammar (2009) pekar på de 

icke-monetära motiven som ökad kundnöjdhet och möjligheterna till ny kunskap. Öppen 

innovation med inåtriktade kunskapsflöden kan delas in i fyra underkategorier: 

teknologisökande, horisontellt teknologiskt samarbete, vertikalt teknologiskt samarbete och 

teknologisk sourcing (Parida, Westerberg och Frishammar 2012). 

2.3.1 Teknologisökande 

Denna typ av öppen innovation innefattar att söka av marknaden för att upptäcka teknologiska 

trender som kan innebära nya möjligheter eller hot för företaget (Parida, Westerberg och 

Frishammar 2012). Motivet till teknologisökande är att företag ska bli medvetna om vad som 

sker i den externa miljön och hitta eventuella mönster i hur marknaden utvecklas. Det centrala 

är inte att samla in mängder med detaljerad information (Wyk 1997) utan snarare att få nya 

idéer att som kan internaliseras till den egna innovationsprocessen (Lichtenthaler, 
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Lichtenthaler och Frishammar 2009). Företag som satsar mycket på teknologisökande har 

möjlighet att hitta luckor på marknaden och då ta chansen att utveckla nya produkter innan 

konkurrenterna gör det (Parida, Westerberg och Frishammar 2012). Enligt Laursen och Salter 

(2006) har företag som är öppna för externa källor till information stora möjligheter att 

förbättra sin innovationsprocess. Resultatet av teknologisökande genererar förhoppningsvis en 

bredare idébas och skapar valmöjligheter kring vad som bör utvecklas vidare vilket bör ha 

positiv inverkan på innovationsprocessen (Bianchi et al. 2010).  

2.3.2 Vertikalt teknologiskt samarbete 

Vertikalt teknologiskt samarbete syftar till att företag i sin innovationsprocess samarbetar med 

kunder eller leverantörer (Baum, Calabrese och Silverman 2000). Genom samarbete med 

kunder kan företag få större kännedom om vilka behov och önskemål som finns och använda 

det i innovationsprocessen för att skapa värde för konsumenterna (Dyer och Singh 1998). Att 

involvera kunder tidigt i processen är också ett sätt att minska riskerna kopplade till 

innovation, då företaget har möjlighet att anpassa sina innovationer efter kundernas önskemål 

(Parida, Westerberg och Frishammar 2012).  

2.3.3 Horisontellt teknologiskt samarbete 

En annan typ av samarbete är när företag tar hjälp av aktörer på samma nivå, alltså inte 

leverantörer eller kunder. Det kan vara samarbete med företag inom samma bransch eller 

aktörer i ett helt annat verksamhetsområde. Företag kan samarbeta både med konkurrenter 

och med verksamheter som riktar in sig på helt andra kunder. Oftast är det lättare att uppnå ett 

för båda parter lyckat samarbete med företag som inte ses som konkurrenter, då båda parter 

kan se fördelar med att kombinera kompetens och resurser för att utveckla innovativa 

produkter (Pittaway et al. 2004). Kollaboration med konkurrenter är förknippat med 

komplexitet och risk men om parterna kan komma överens om gemensamma mål kan det 

externa samarbetet verka mycket positivt för den tekniska utvecklingen (Lee et al. 2010; 

Lichtenthaler 2005). 

2.3.4 Teknologisk sourcing 

Teknologisk sourcing syftar till att företag genom köp eller inlicensiering använder andra 

företags teknologi i innovationsprocessen (Parida, Westerberg och Frishammar 2012). 

Chesbrough, Vanhaverbeke och West (2006) menar att teknologisk sourcing är särskilt 
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fördelaktigt för företag som verkar inom en högteknologisk bransch där pressen på att vara 

innovativ är stor. Inlicensiering eller köp kan göras från andra företag, universitet eller andra 

forskningsinstitutioner (Parida, Westerberg och Frishammar 2012). Enligt Teece (1989) kan 

teknologisk sourcing skapa ett slags ”öppet fönster” där företag får en överblick över 

forskning och teknologi vilket ger en chans att agera på eventuella möjligheter och hot på 

marknaden.   

2.4 Utåtriktade kunskapsflöden   

Studier visar att företag använder sig mer av inåtriktade kunskapsflöden än utåtriktade 

(Chesbrough och Brunswicker 2014) och generellt fokuserar forskningen mindre på 

utåtriktade kunskapsflöden (Chesbrough, Vanhaverbeke och West 2014). Med utåtriktade 

kunskapsflöden menas att företag kan tjäna på att dela med sig av intern kunskap till 

marknaden genom att sälja eller licensiera teknologi till externa aktörer (Chesbrough, 

Vanhaverbeke och West 2014). Dahlander och Gann (2010) delar upp utåtriktade 

kunskapsflöden i monetära och icke-monetära transaktioner. Icke-monetära transaktioner 

förklaras som att företag delar med sig av sin interna kunskap till andra aktörer utan att motta 

någon direkt betalning. Genom att dela med sig av sin kunskap kan indirekta fördelar uppstå, 

som att andra företag blir mer intresserade av verksamheten vilket kan löna sig i framtiden. 

Monetära utåtriktade kunskapsflöden syftar till att företag kan sälja eller utlicensiera 

uppfinningar och teknologi som utvecklats i företaget till utomstående aktörer. Det resulterar i 

att företaget kan tjäna pengar på sin teknologi även om de väljer att inte satsa på den internt. 

2.5 Risker kopplade till öppen innovation 

Att öppna upp sin innovationsprocess medför även risker. Enligt Dahlander och Gann (2010) 

är en uppenbar risk med att dela med sig av kunskap att andra företag eller personer kan 

utnyttja kunskapen till att utveckla egna produkter. Om konkurrenter har mer resurser och 

bättre produktionsanläggningar kan de hinna före med att nå ut till marknaden. Det är även 

svårt för företag att veta vilken typ av interna resurser de ska dela med sig av. Stora företag 

har ofta speciella kommittéer som beslutar vilka projekt som ska patenteras och vilka som ska 

avvecklas. Mindre företag saknar ofta resurserna för att strukturera denna process. Vidare har 

även teknologisökande nackdelar. En del organisationer spenderar för mycket tid med att söka 

av externa källor för innovation. Laursen och Salter (2006) visar att det till en början gynnar 
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företag att vara öppna, men att de över tid kan bli för beroende av externa källor för 

innovation vilket kan bli en nackdel för företaget.  

 

När företag eller personer vill få hjälp med sin innovation utifrån uppstår en paradox. Arrow 

(1962) beskriver utmaningen med att nå ett avtal baserat på information. När en uppfinnare 

vill dela med sig av information för att antingen sälja sin uppfinning eller få hjälp att utveckla 

den krävs att den andra parten får ta del av viss information. Denna paradox antyder att 

motparten får ta del av kunskapen gratis och kan då utnyttja detta genom att stjäla idén. Men 

att avslöja för lite kan leda till att uppfinnaren inte lyckas övertyga investerare att investera 

samt att uppfinnaren inte får den hjälp som behövs för att utveckla produkten. Denna paradox, 

hur mycket information som ska ges ut, är något som företag och personer behöver tänka på 

när de öppnar upp sin innovationsprocess. Skydd av immateriella rättigheter genom patent är 

det vanligaste sättet att hantera paradoxen och många företag kräver att uppfinnarna har detta 

formella skydd (Dahlander och Gann 2010). Gambardella, Giuri och Luzzi (2007) visar att 

den teknologiska marknaden skulle kunna vara upp till 70 procent större om vissa av dessa 

hinder kring paradoxen skulle kunna lösas. Lazzaroti och Manzini (2013) visar att 

användandet av många externa parter för att få in information kan leda till att det blir svårt att 

strukturera informationshanteringen. Tid och resurser kan användas för att ta till vara på 

information utifrån som kanske inte alls kommer till användning för organisationen. Ibland 

kan det vara bättre att ha ett fåtal nära relationer där tillit har utvecklats vilket minskar risken 

kopplat till skydd av immateriella rättigheter. Den tillit som utvecklas av att ha nära relationer 

ökar även sannolikheten att kunskap och information som delas mellan samarbetsparterna är 

relevant och används på rätt sätt. 

2.6 Öppen innovation i små och medelstora företag  

Öppen innovation är främst något som tillämpas i stora företag, vilket också märks i 

litteraturen där öppen innovation på små och medelstora företag (SMF) är i minoritet. Senare 

studier har dock visat att öppen innovation används även hos mindre företag (Parida, 

Westerberg och Frishammar 2012). I linje med Chesbrough (2003) hävdar Parida, Westerberg 

och Frishammar (2012) att en öppen innovationsprocess kan vara fördelaktigt för små företag. 

Genom att tillämpa en öppen innovationsprocess och ta hjälp av externa aktörer kan 

svårigheterna som SMF upplever i innovationsprocessen överkommas. Van De Vrande et al. 

(2009) anser att öppen innovation är ett sätt för små företag att få tillgång till saknad kunskap, 

minska FoU-kostnader och risker samt förbättra produktutvecklingen.  
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Det finns en skillnad mellan hur stora och små företag tillämpar öppen innovation 

(Chesbrough, Vanhaverbeke och West 2014). Jämfört med stora företag har SMF ofta en mer 

ostrukturerad innovationsprocess, mindre FoU-resurser och outvecklade interna tillgångar 

vilket påverkar möjligheterna att öppna upp innovationsprocessen. Däremot är små företag 

ofta mer riskbenägna och mindre byråkratiska än stora företag. De har också ofta mer 

specialiserad kunskap och en förmåga att reagera snabbt när marknaden genomgår 

förändringar, vilka alla är egenskaper som gör det möjligt att profitera från öppen innovation i 

högre utsträckning än stora företag (Parida, Westerberg och Frishammar 2012). En studie av 

Spithoven, Vanhaverbeke och Roijakkers (2013) fann att SMF, jämfört med stora företag, har 

ett större behov av öppen innovation. Studien visade också att stora företag är involverade i 

fler aktiviteter inom öppen innovation men mindre företag har en mycket högre intensitet 

inom de aktiviteterna de tillämpar. Ett tredje resultat från studien indikerar att små företag har 

svårare att internalisera extern kunskap på grund av brist på resurser som kan ta tillvara på 

den information som en öppen innovationsprocess genererar.  

 

Studier på SMF visar att öppen innovation med inåtriktade kunskapsflöden föredras framför 

utåtriktade kunskapsflöden (Chesbrough, Vanhaverbeke och West 2014). Vidare prefereras 

icke-monetära aktiviteter som informellt nätverkande och samarbete med kunder framför mer 

komplexa transaktioner som inlicensiering av teknologi (Chesbrough, Vanhaverbeke och 

West 2014; Parida, Westerberg och Frishammar 2012). Drivkrafterna bakom öppen 

innovation för små företag kan grunda sig i behovet av finansiering eller hur strukturen för 

innovation är internt organiserad, (Christensen, Olesen och Kjær 2005) men vanligast är 

marknadsrelaterade motiv (Van De Vrande et al. 2009).  

2.7 Startups 

I litteraturen råder delade meningar om vad som klassas som en startup (Luger och Koo 

2005). Trots olika definitioner finns ett antal karaktärsdrag som ses som grundläggande för att 

beskriva startups. Ett kriterium är att en startup är nystartad, eller åtminstone relativt ung 

jämfört med väletablerade mer mogna organisationer. Limiterade resurser är också något som 

utmärker en startup och ofta används tidiga investeringar till aktiviteter som syftar till att 

snabbt få ut produkten på marknaden för att öka företagets chanser att överleva. I företagets 

tidiga stadier är startups ofta känsliga för influenser från diverse intressenter som investerare, 
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potentiella kunder och konkurrenter. Som en konsekvens av influenserna och den påverkan de 

har, förändrar startups ofta delar i sin verksamhet i de inledande faserna (Sutton 2000). 

                     

Teknologibaserade startups kan förklaras som nya verksamheter där kunskap och nyskapande 

teknologi kommersialiseras genom nya produkter och tjänster. Då ny teknik kännetecknas av 

osäkerhet och teknikbranschen ses som dynamisk med en turbulent miljö blir en väl 

genomtänkt strategi för att ta produkten till marknaden mycket viktig (Trimi och Berbegal-

Mirabent 2012). Brist på resurser i kombination med en låg grad av organisationsstruktur och 

ofta liten erfarenhet av marknaden gör att startups i många fall har svårt att konkurrera med 

stora företag. Dock har startups andra typiska egenskaper som skapar fördelar mot längre 

gångna etablerade organisationer. Generellt sett står startups för lovande idéer, riskbenägenhet 

och höga ambitioner att vilja växa snabbt. Den ofta informella strukturen kan också generera 

en slags smidighet som saknas i större företag (Weiblen och Chesbrough 2015). 

2.8 Sammanställning och analysmodell 

Det teoretiska ramverket har behandlat startups och innovation som begrepp. Vidare följde en 

sammanställning av den tidigare forskningen kring öppen innovation där skillnaden visas 

mellan stängd och öppen innovation. Öppen innovation delas upp i två huvuddimensioner; 

inåtriktade kunskapsflöden och utåtriktade kunskapsflöden. Inåtriktade kunskapsflöden delas i 

sin tur in i fyra underdimensioner där olika typer av aktiviteter som källor till öppen 

innovation beskrivs. Utåtriktade kunskapsflöden delas in i två olika typer av transaktioner. 

Teoriavsnittet tar även upp tidigare forskning om öppen innovation i små och medelstora 

företag samt om de risker som finns kopplat till att öppna upp sin innovationsprocess. 

 

Studien ämnar undersöka vad som identifierats som en lucka i litteraturen kring öppen 

innovation, öppen innovation hos startups. Empirin kommer att analyseras genom att 

identifiera på vilket sätt och med vilka aktiviteter/dimensioner inom öppen innovation som 

företaget använder för att främja innovationsprocessen. Även riskerna som är kopplade till att 

företaget öppnar upp sin innovationsprocess kommer att analyseras för att se hur företaget ser 

på risker och hur de hanterar dessa. Slutligen jämförs analyserna om företagets 

innovationsprocess med den tidigare forskningen kring öppen innovation på små och 

medelstora företag för att se om det finns indikationer på att öppen innovation hos startups 

skiljer sig från öppen innovations hos små och medelstora företag. 
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Med teoriavsnittet som grund har en modell för den tänkta analysen tagits fram (se figur 1 

nedan). Modellen ämnar visa hur företag genom olika aktiviteter inom inåtriktade 

kunskapsflöden och utåtriktade kunskapsflöden kan öppna upp sin innovationsprocess. I linje 

med tidigare forskning förväntas en öppen innovationsprocess resultera i både möjligheter 

och risker för företaget. Genom att använda modellen för att analysera innovationsprocessen 

hos det studerade företaget kan det beskrivas hur företaget öppnat upp sig, vilka dimensioner 

de använt samt vilka risker och möjligheter öppenheten har lett till. 
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Figur 1 – Tillämpad analysmodell 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

För att besvara syftet måste fenomenet öppen innovation i startups studeras på nära håll och 

med en metod som gör det möjligt att få en djupare insikt i hur det fungerar i praktiken. 

Metoden som använts är av kvalitativ och utredande karaktär. Metodvalet är passande när 

syftet är att förstå ett problem eller fenomen som är oklart eller svårt att förstå (Saunders, 

Lewis och Thornhill 2016). Då syftet inte är att använda resultatet för att generalisera till en 

större population utan snarare undersöka ett specifikt företag och deras arbetssätt var en 

kvalitativ metod ett lämpligt val (Bryman och Bell 2015). 

3.2 Fallstudie som datainsamlingsmetod 

För att uppfylla studiens syfte valdes fallstudie som datainsamlingsmetod. Genom att intensivt 

studera en organisation är det möjligt att få en djupare förståelse för hur andra liknande 

verksamheter arbetar (Yin 2009). En fallstudie har möjlighet att generera insikt genom 

intensiva och djupgående undersökningar av ett fenomen i det verkliga livet vilket leder till en 

fyllig, empirisk beskrivning (Saunders, Lewis och Thornhill 2016). Enligt Yin (2009) så 

passar fallstudie som metod då frågor som önskas bli besvarade handlar om någon nuvarande 

omständighet (hur och varför något socialt fenomen fungerar). I det här fallet är 

omständigheten som undersöks i stor grad ett socialt fenomen då förutsättningarna för att 

använda öppen innovation bygger på kommunikation mellan företag och dess omvärld. 

Vidare hävdar Yin (2009) att behovet av en fallstudie uppkommer från önskan att förklara 

komplexa sociala fenomen, exempelvis en process inom en organisation, vilket ytterligare 

talar för att en fallstudie är passande för vår studie då det som undersöks är öppenheten i 

innovationsprocessen.  

 

Vidare krävs ett fallstudieobjekt som går i linje med definitionen av en startup. Det studerade 

företaget behöver arbeta med en innovativ produkt samt uppvisa en viss öppenhet i 

innovationsprocessen. I början av studien genomfördes en pilotintervju med grundaren av 

företaget Brain Space AB. Vid intervjun framkom att företaget är litet, nystartat och arbetar 

med en innovativ mobilapplikation. Vidare framkom det att de använder sig av extern 

kunskap för att främja innovationsprocessen, vilket tyder på inslag av öppenhet i 

innovationsprocessen. Då företaget uppfyller kriterierna för att syftet ska gå att besvara 
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motiveras en fallstudie av Brain Space AB. Företaget arbetar med psykologiska algoritmer 

som beskriver och förutsäger beteenden, drivkrafter och motivation. Dessa algoritmer har 

digitaliserats och resulterat i en mobilapplikation som ska fungera som en ”relationshjälp” för 

privatpersoner. 

 

En fallstudie grundar sig ofta utifrån frågor som börjar med ”hur” och ”varför” och då syftet 

är att undersöka pågående händelser (Yin 2009). Brain Space AB är under studien mitt i sin 

innovationsprocess och en fallstudie skapar möjligheter att analysera hur de öppnat upp sin 

process och vad det genererat för främjandet av innovation. Typen av fallet som företaget 

utgör är exemplifierande och ger möjlighet att studera ett alltmer vanligt fenomen; öppen 

innovation. I fallstudien valdes semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamlingen. 

Vid semistrukturerade intervjuer finns ingen tydlig mall på förutbestämda frågor och vilken 

ordning frågorna ska ställas, intervjuaren har istället en lista på teman och nyckelfrågor som 

är önskvärda att diskutera (Saunders, Lewis och Thornhill 2016). Vikt läggs vid att känna av 

vad intervjupersonen upplever som viktigt vid förklaring och förståelse av händelser och 

lämna utrymme för respondenten att förklara djupare snarare än att ge formella korta svar 

(Bryman 2008). Då målet med undersökningen är att få en djup förståelse samt att behovet att 

ställa följdfrågor finns, bedömdes semistrukturerade intervjuer som den bästa intervjuformen i 

det här fallet.  

 

För att få en tydlig bild av hur Brain Space AB arbetar i sin innovationsprocess samt förstå de 

olika aktiviteterna inom öppen innovation valdes relevanta nyckelpersoner ut som 

intervjuobjekt. Enligt Yin (2009) är det viktigt att identifiera vilken enhet som ska studeras i 

en fallstudie. Då uppsatsen ämnar undersöka öppen innovation är således vår enhet öppen 

innovation. Valet av intervjuobjekt ska i en fallstudie enligt Yin (2009) baseras på relevans 

kring den studerade enheten. Efter pilotintervjun med grundaren fortsatte kontakten via 

telefon för att i samråd identifiera de mest relevanta personerna inom organisationen för 

ytterligare intervjuer. De valda intervjupersonerna innehar centrala roller i företagets 

innovationsprocess vilket skapar förutsättningar att få en djup bild av hur företaget arbetar 

med innovation. Inledningsvis genomfördes tre personliga intervjuer med personerna i 

företagets ledningsgrupp. Därefter gjordes bedömningen att ytterligare två intervjuer skulle 

stärka resultatet, vilket går i linje med Yin (2009) som hävdar att fler källor stärker 

trovärdigheten. För att få fler perspektiv valdes två personer som inte är del av 
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ledningsgruppen. Dessa informanter var inte tillgängliga för personliga möten, vilket ledde till 

att intervjuerna genomfördes via telefon.  

 

Jan Sandgren är grundaren för Brain Space AB och har en ledande roll i utvecklingen av 

appen. Han har investerat i företaget och det är också han som har samlat den grupp som nu 

arbetar i verksamheten. Förutom som grundare beskriver han sig som konceptutvecklare. 

Karin Annervall Parö är delägare och företagets VD. Hennes roll innefattar även att bygga en 

struktur för hur de ska föra företaget framåt och även hon har investerat i Brain Space AB. De 

två tillsammans med Mats Heidvall fungerar som företagets ledningsgrupp. Heidvall har 

också investerat och bortsett från kapital bidrar han med sitt kreativa tänkande och erfarenhet 

från att driva företag. Han är också ansvarig för företagets externa relationer. Anna Bloth 

Karling är en slags rådgivare i företaget. Hon har stor erfarenhet av att driva startups och även 

hon har investerat i Brain Space AB. Den femte intervjupersonen är Göran Rosenberg, som 

beskriver sin roll som apputvecklare. Han är psykologiexpert och hans arbete på företaget 

består av att skapa psykologiska algoritmer som kan digitaliseras och användas i appen 

(intervju, grundaren 2016). I samråd med grundaren har vi valt att tilldela varje intervjuperson 

en egen roll vilket framkommer i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2 - Intervjupersoner 

Namn Roll i företaget Typ av intervju Datum 

Jan Sandgren Grundare Personlig intervju 5/12-2016 

Karin Annervall Parö VD Personlig intervju 5/12-2016 

Mats Heidvall Huvudinvesterare Personlig intervju 5/12-2016 

Anna Bloth Karling Investerare Telefonintervju 7/12-2016 

Göran Rosenberg Psykologiexpert Telefonintervju 8/12-2016 

 

Vid varje intervju var en person huvudansvarig medan den andra tog anteckningar och vid 

behov ställde följdfrågor. Förutom anteckningarna så spelades varje intervju in så att inget 

material skulle riskera att gå till spillo. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är ljudinspelning 
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en bra metod som tillåter intervjuaren att helt koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun. 

 

De personliga intervjuerna genomfördes på Brain Space AB:s kontor i Stockholm. Enligt 

Trost (2010) ska intervjuer ske i en miljö som är så ostörd som möjligt och där den 

intervjuade känner sig trygg. Informanterna är vana vid kontorsmiljön och platsen kan ses 

som deras ”hemmaplan”, vilket skapar förutsättningar för att de ska känna sig bekväma och 

trygga vid intervjuerna. Ett möjligt problem kopplat till telefonintervjuer är enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2016) att det kan vara svårare att upprätta förtroende vilket i sin tur kan 

påverka resultatet av intervjuerna negativt. Då frågorna inte var av känslig karaktär ansågs det 

inte som ett problem som borde påverka resultatet märkbart. Samtliga intervjupersoner har 

erbjudits anonymitet men alla informanter avböjde. 

3.3 Operationalisering 

Förberedelserna av intervjuerna bestod i att ta fram relevanta teman med ämnen som var 

önskvärda att diskutera. Ett antal huvudfrågor togs även fram för att det skulle bli möjligt att 

se skillnader och likheter mellan intervjuobjektens åsikter och upplevelser om centrala delar i 

innovationsprocessen. Dessa teman och huvudfrågor sammanställdes i en intervjuguide (se 

bilaga 1). Intervjuerna inleddes med de förbestämda nyckelfrågorna för att sedan gå över i 

fritt ställda följdfrågor som anpassades efter informanternas svar. Detta ledde till att varje 

intervju fick en unik utformning och resulterade i ett brett resultat med olika perspektiv.  

 

Vid operationaliseringen har framförallt tidigare forskning om öppen innovation och 

innovationsprocessen format intervjufrågorna. För att få en klar bild av hur Brain Space AB:s 

innovationsprocess fungerar ombads respondenterna att själva berätta hur 

innovationsprocessen ser ut. För att få en övergripande bild av hur varje respondent upplever 

öppen innovation på företaget fortsatte intervjuerna med frågor som rörde hur kunskap 

inhämtas genom externa kanaler. Vidare var det av intresse att veta mer exakt vilka 

tillämpningar av öppen innovation som användes. För att få reda på om och hur företaget 

använder sig av teknologisökande, ställdes frågor gällande omvärldsanalys och hur de 

använder sig av idéer i den externa miljön. För att få fram information om vertikalt 

teknologiskt samarbete ombads respondenterna att berätta om och hur de använder sig av 

kunder och leverantörer i innovationsprocessen. Horisontellt teknologiskt samarbete rör 

samarbete med företag på samma nivå som Brain Space AB, varpå frågor ställdes om 
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eventuella samarbeten med andra företag. Det var också av intresse att se om och hur 

företaget använder sig av teknologisk sourcing, så frågor om köp eller inlicensiering av 

teknologi var också centrala för intervjuerna. För att få information om risker kopplat till att 

dela med sig av kunskap ställdes frågor om skydd av immateriella rättigheter. Intervjuguiden i 

bilaga 1 användes som mall vid samtliga intervjuer. Situationsanpassade följdfrågor ställdes 

även för att få en mer djupgående förståelse för hur de arbetar. Vid intervjun med grundaren 

ombads han även berätta hur processen sett ut från att idén uppkom fram till skapandet av 

organisationen. 

3.4 Analys av insamlad data 

Efter varje intervju transkriberades ljudinspelningen noggrant för att se till så att all 

information från intervjuerna fanns tillgänglig i text. Det transkriberade materialet 

sammanfattades sedan och omstrukturerades så att det passade intervjuguiden. Denna metod 

gör att datan blir lättare att analysera då all intervjudata följer samma struktur (Trost 2010). 

Datan analyserades sedan för att urskilja hur och på vilket sätt Brain Space AB använder sig 

av öppen innovation i sin innovationsprocess. Teorin och tidigare forskning som 

presenterades i teoridelen låg till grund för analysmodellen som användes för att analysera det 

insamlade materialet. Enligt Yin (2009) är det viktigt att alla tänkbara anledningar till att 

komma fram till en specifik slutats har tänkts igenom noga så inte fel slutsatser dras. I linje 

med det analyserades empirin först enskilt av varje undersökare och sedan tillsammans för att 

minska risken för missuppfattningar och ogrundade slutsatser. 

3.5 Metodreflektion 

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att det inte går att använda resultaten till att dra 

generella slutsatser på samma sätt som man kan göra med kvantitativ forskning. Detta 

stämmer i många fall och det är inte rimligt att dra generella slutsatser efter att ha undersökt 

ett eller ett fåtal fall. Viktigt att poängtera är att detta inte är syftet med kvalitativ forskning, 

resultaten ska användas till att generalisera till teorier snarare än populationer (Bryman och 

Bell 2015). Syftet med uppsatsens undersökning är alltså inte att dra generella slutsatser kring 

hur alla startups arbetar med öppen innovation, utan att få en djupare förståelse hur det kan 

fungera i praktiken i förhållande till den teori och tidigare forskning som finns. Kritik har 

även riktats mot fallstudie som forskningsmetod. Yin (2009) skriver att i många fall utförs 

fallstudier utan systematik och resultaten kan lätt påverkas av forskarnas åsikter. Vidare är det 
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viktigt att säkerställa den interna validiteten så att relationen mellan händelser inte misstolkas. 

Genom att ställa frågor av öppen karaktär som minskar risken för att påverka informanternas 

svar, har händelseförloppet inom den fokala organisationen studerats noggrant och genom 

följdfrågor har de intervjuade personerna fått framföra vad de anser relevant för olika 

händelser.  

 

Målet med reliabilitet är att minimera fel och partiskhet i en studie. Om en forskare skulle 

följa samma process som en tidigare forskare gjort och genomföra samma fallstudie igen, bör 

den senare forskaren komma fram till samma resultat och slutsatser. Reliabilitet uppnås 

genom att dokumentera händelseförloppet i fallstudien. Genom att göra så många steg som 

möjligt operationaliserbara kan reliabiliteten förstärkas (Yin 2009). Detta har genomförts 

genom att undersöka tidigare studier och använda samma typer av dimensioner för att mäta 

öppen innovation som tidigare studier. 

 

4. Empiri 

4.1 Brain Space AB 

Brain Space AB är ett nystartat företag som arbetar med psykologiska algoritmer som 

beskriver och förutsäger beteenden, drivkrafter och motivation. Grundaren (intervju 2016) har 

tidigare arbetat med utveckling av olika psykologiska appar. Den appen som nu utvecklas är 

riktad mot privatkunder. Han har skapat ett team av kompetenta medarbetare som han dels 

haft tidigare kontakt med och dels kommit i kontakt med genom hans nätverk. Företaget har i 

nuläget 12 personer som arbetar i teamet. 

 

Företaget har inga heltidsanställda. Den personal som arbetar i företaget är uppdelat i två 

delar. Första delen är de som tillhör det ledande teamet och som själva har investerat i appen. 

Brain Space AB har varit i kontakt med externa investerare men har beslutat att vänta tills 

första versionen av appen har släppts (intervju, grundaren 2016). Enligt investeraren (intervju 

2016), så är de enda investerare som i dagsläget finns de själva. Det finns externa investerare 

som är beredda att investera men enligt henne så finns det tillräcklig kunskap i 

utvecklingsgruppen just nu. Huvudinvesteraren (intervju 2016) ger sin syn på det och 

förklarar att man kan ta mer betalt från externa investerarna om man först får snurr på appen 

och kan ta betalt själva.  
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Den andra delen av organisationen är de timanställda kodarna samt diverse experter, 

reklambyråer och designbyråer som får betalt för att utforma någon del av appen. Genom 

denna form av anställning kan Brain Space AB få billig arbetskraft och kan anställa utifrån de 

behov som uppstår (intervju, grundaren 2016). VD:n beskriver organisationen såhär: “Vi vill 

att alla ska känna delaktighet, men det är viktigt att det inte blir någon hönsgård där alla har 

åsikter om allt. I grunden är det grundaren och jag som jobbar med helheten. Sen har vi ett 

advisory-team som vi bollar alla frågor med. Sen har vi kodare som ska vara inblandade 

tillräckligt mycket för att ha åsikter om det som rör deras delar. Vi försöker ha någon sorts 

avvägning där man har sitt egna ansvar men ändå kan ha åsikter om helheten. Om alla ska 

vara med på diskussion hela tiden blir det svårt att ta sig fram” (intervju, VD:n 2016). 

 

Brain Space AB har sitt kontor i Stockholm och de algoritmer som appen bygger på har 

använts av grundaren i många år. Nu har han samlat ihop den kunskapen han använt i ett antal 

år och byggt väldigt tydliga algoritmer som är enkla att digitalisera. Brain Space AB håller nu 

på att utveckla den första så kallade relationsappen, men har flera färdiga koncept så företaget 

är redo att utveckla appen vidare när den första versionen släpps. Appen skulle egentligen 

släppas denna höst men på grund av feedback från potentiella användare har Brain Space AB 

skjutit på lanseringen (intervju, grundaren 2016). 

4.2 Innovationsprocessen 

Det hela började för fyra till fem år sedan när grundaren (intervju 2016) använde sig av de 

psykologiska algoritmer han utvecklat för att utveckla en testapp i Indien och en “raggapp” 

med en grupp KTH-studenter. Efter det utvecklade han en affärsapp. Han har successivt lärt 

sig dels genom tester och dels genom andra hur han vidare ska utveckla sina algoritmer. I den 

nuvarande appen som ska rikta sig mot privatpersoner förklarar han att arbetet har delats upp i 

två steg. Första steget var när han byggde algoritmerna, då använde han sig delvis av egna 

kunskaper men köpte även in tjänster av kunniga beteendevetare som bidrog med kunskap 

inom psykologi som hjälper till i utvecklandet av appens algoritmer. Andra steget var att 

digitalisera algoritmerna för att kunna skapa någonting av det (en app). Då använde han sig av 

kunniga kodare som han köpte tjänster av och fick rådgivning kring utvecklingen av koder 

och algoritmer. Av den kunskap grundaren fick i början använde han sig mest av hur man ska 

lägga upp det mer exakt i en app. Han visste ingenting om appar när han började för ett par år 
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sedan. Sedan idén tog form har grundaren kontinuerligt gått på olika tech-möten, kreativa 

möten och startup workshops för att lära sig mer. 

 

Innan utvecklingen av den nuvarande relationsappen förklarar grundaren (intervju 2016) att 

han diskuterade idén han hade med en mängd olika personer, allt ifrån investerare till andra 

app-byggare. Inledningsvis var han väldigt försiktig med att ge ut allt för mycket information 

om den tänkta appen eftersom han var lite paranoid att någon skulle ta hans idé, men även 

efter att ha fått råd av potentiella investerare att ligga lågt ett tag. Efter hand märkte både 

grundaren och potentiella investerare att det är svårt att kopiera samt att de ändrade 

inställning. “Finns det flera bilmärken gynnar det ju det bästa bilmärket” (intervju, grundaren 

2016). Vidare förklarar han att han endast visade de första stegen av appen för de han ville 

bolla idéer med, resten behöll han för sig själv. Från början skrevs sekretessavtal med alla 

inblandade, det sker inte längre. Inställningen till risken med att någon stjäl kunskap eller hela 

idén har ändrats. Grundaren ser nu annorlunda på att någon skulle ta hans idé och försöka 

skapa något liknande. “Kul, då får vi inputs” (intervju, grundaren 2016).  VD:n bekräftar även 

hon detta. “I början var det prata inte med någon, säg ingenting. Vi har senare kommit fram 

till att det är väldigt svårt att kopiera det vi gör och vi har blivit mer öppna. De som jobbar 

direkt med kodning och algoritmer har fått skriva på sekretessavtal som hindrar dem från att 

prata om det. Det gjorde jag också när jag började” (intervju, VD:n 2016). 

 

Det var inte bara tjänster eller kunskap som grundaren betalade för som var av användning. 

En del personer som han har arbetat med tidigare och som han diskuterade idén med var 

väldigt intresserade av det han ville utveckla och ville vara med. Många av dessa personer är 

nu del av företaget och arbetar med utvecklingen av appen. Han förklarar att teamet han byggt 

upp med VD:n, Tech Team och Advisory Team består av extremt kunniga personer inom sitt 

område som brinner för idén.  

 

Psykologiexperten vars arbete kretsar kring att hjälpa till med att utveckla algoritmer ger sin 

syn på hur han är en del av organisationen. “Ledningsgruppen diskuterar vad som ska göras 

och sen kommer grundaren till mig och säger vad de har beslutat. Det som är viktigt är att 

uppdragen är tydliga, är de inte de så ber jag dem förtydliga. Det jag gör är väldigt mycket 

utifrån den kunskap jag redan har. Det är ytterst få som kan hjälpa mig för jag kan det här så 

mycket bättre. Grundaren vet att det är få som har den här kunskapen och det är därför han 

ville ha med mig” (intervju, psykologiexperten 2016). 
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4.3 Omvärldsanalys 

Den kunskap som finns i gruppen just nu är dock inte den enda kunskapen som används. 

VD:n (intervju 2016) beskriver att det hela tiden pågår en sökprocess för att hålla koll på vad 

som händer runt omkring. Hon förklarar att det är en omvärldsanalys som handlar om att man 

håller koll på ett antal kanaler. Huvudinvesteraren (intervju 2016) förklarar att de tittar på hur 

teknikutvecklingen ser ut för att kunna veta hur man slår sig in på marknaden. Dels tester av 

andra appar men även att läsa mycket om den senaste utvecklingen. Grundaren (intervju 

2016) förklarar att det i princip varje dag händer att man läser något som man vill dela med 

sig av till de andra i teamet. VD:n bekräftar även hon detta, “Vi har en sökprocess som pågår 

ständigt. Vi läser mycket för att hålla koll på vad som händer runtomkring. Hittar man något 

intressant skickar man det vidare till de andra i gruppen” (intervju, VD:n 2016). Enligt 

grundaren (intervju 2016) pågår sökningen i två steg. Steg ett är läsning av artiklar som sker 

hela tiden. Han ger exemplet att om han hittar någon amerikansk guru som skriver om 

apputveckling så läser han det och sedan skickar det till de andra i teamet. Steg två är att de 

pratar mycket med deras nätverk och sina egna kodare samt ställer frågor om hur man gör och 

hur man bygger vidare. Denna typ av avsökning har varit väldigt viktig hela tiden, inte bara i 

början. “Allt sker väldigt snabbt och det är viktigt att hela tiden ta del av den senaste 

informationen och forskningen” (intervju, grundaren 2016). 

4.4 Externa samarbeten 

Forskning tar de även del av genom samarbeten med KTH. Grundaren har tidigare arbetat 

med kodare från KTH och många av de nuvarande kodarna som arbetar med appen har varit 

med tidigare. Brain Space AB har via sina kodare haft kontakt med KTH och de kan därför 

ligga nära frontlinjen i teknikutvecklingen (intervju, huvudinvesteraren 2016). Grundaren 

(intervju 2016) förklarar att de tidigare endast använt sig av universitetet för att få tag på 

kodare. Efter kontakten med oss uppsatsskrivare från Uppsala universitet blev han inspirerad 

av att använda sig mer av universitet och har nu ingått ett samarbete med KTH där vissa av de 

som pluggar sin sista termin ska få göra praktik som kodare hos Brain Space AB som sitt 

avslutande arbete. Han förklarar att om han fått göra om denna resa med utvecklingen av 

appen, så hade han använt sig mycket mer av universiteten för att hålla koll på den senaste 

forskningen. 
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Gällande andra företag förklarar först samtliga av intervjupersonerna att appen inte har några 

direkta konkurrenter. Grundaren förklarar att appen är en blandning mellan psykologiboken 

och spelet, att det både är inhämtning av information och ett spel, och att det inte finns några 

liknande appar som har kommit lika långt i utvecklingen. De har studerat andra liknande 

appar som mäter beteendestilar och appar om personlighetsutveckling och lärt sig av deras 

misstag men de har inga konkurrenter som de samarbetar med. Investeraren (intervju 2016) 

förklarar att det är en sak om man bara gör en grej snyggare eller bättre än någon annan, då 

kan man bara dundra på, men när man jobbar i en blå ocean, en marknad där inga direkta 

konkurrenter existerar, då är det lite annorlunda. Det finns appar som är väldigt mycket 

gamification eller appar som är väldigt mycket självhjälp men det finns hittills ingen hybrid. 

Brain Space AB har kunnat titta på de appar som finns och försökt väva in båda delarna. 

Genom utvecklingsgruppen, de i organisationen som arbetar med utvecklingen av appen, 

finns väldigt mycket kontakter och där går att få hjälp med alltifrån teknisk utveckling till 

varumärkesbyggande. Vidare så tittar de enligt henne mycket på hur andra bygger upp sina 

appar med sin gamification och betalningsmodeller för att se vad de kan lära sig där. De tittar 

också på andra tech-bolag och ser hur de tar betalt och hur de marknadsför sig samt hur serier 

gör för att människor ska vilja fortsätta kolla, saker som är relevanta men som inte är direkta 

företag eller konkurrenter. VD:n (intervju 2016) berättar att de har varit ute väldigt mycket för 

att titta på hur andra gör och lärt sig av dem, både på olika workshops, föreläsningar och 

möten men även pratat med personer som de arbetat tidigare med inom liknande områden. 

 

De företag som de i nuläget är i kontakt med är främst företag de själva arbetar inom, har 

arbetat inom, eller är investerare i. Grundaren (intervju 2016) förklarar att de får mycket 

kunskap kring utvecklingen av appen genom företaget Hubbster AB som utvecklar 

stategiaktiveringsverktyg. Både investeraren och grundaren är själva investerare i Hubbster 

AB. Enligt VD:n (intervju 2016) så är andra företag de använder sig av företag som Brain 

Space AB kommer ta hjälp av med lanseringen av appen, som reklambyråer. Grundaren 

(intervju 2016) förklarar att det även finns företag med specialistkunskaper som Brain Space 

AB använder sig av för att testa digitala lösningar de själva byggt. 

4.5 Involvering av kunder 

Eftersom appen inte släppts än så har Brain Space AB bara tänkta användare. Brain Space AB 

genomför olika typer av tester med dessa tänkta användare. Dels har de tidigare samarbetat 

med företag som har testat appen men även i sammanhang med enskilda individer där 
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företaget har gått ut till sina bekanta och testat. De har även genomfört tester i grupp där en 

person från olika segment (en student, en vuxen kvinna, en gymnasieelev) fick ansvara för att 

testa appen på en grupp människor som sedan fyllde i en enkät om hur de upplevde appen 

(intervju, grundaren 2016). “Vi har gjort mycket tester, både i organiserade former och mer 

slumpmässiga. De slumpmässiga testerna har bidragit till att vi kunde se reaktionerna hos 

användarna vilket har varit väldigt användbart. Testerna har bidragit till att vi fått en klarare 

bild om vilken målgrupp vi bör inrikta oss på. Testerna har också bidragit med att vi fått 

synpunkter vi tagit i beaktande vid utvecklingen av appen, framförallt de synpunkter som vår 

tydligaste målgrupp har haft” (intervju, VD:n 2016). 

 

Huvudinvesteraren (intervju 2016) förklarar att grundaren i början hade en rätt klar bild om 

hur appen skulle se ut. Den bilden tror huvudinvesteraren har förändrats jättemycket under 

tiden som gått. “Kundsegmentet har blivit från att ha varit något som skulle attrahera i stort 

sett alla, till att ha en smalare målgrupp där fokus ligger på kvinnor runt 40-årsåldern. Det är 

något vi lärt oss genom alla de tester vi gjort på tänkta användare. Genom tydliga reaktioner 

från testarna har vi kunnat hitta rätt målgrupp och det har också lett till att det läggs mycket 

mer vikt vid kunderna nu. Vi har insett vikten av att använda kunder och det kommer vi 

fortsätta köra hårt på” (intervju, huvudinvesteraren 2016). 

4.6 Dela med sig av kunskap 

Investeraren (intervju 2016) förklarar att eftersom de inte har en färdig produkt så har de inte 

delat med sig av så mycket kunskap gällande appen. “Vi pratar ju naturligtvis med folk i vår 

närhet men inte stort och brett” (intervju, investeraren 2016). VD:n (intervju 2016) förklarar 

att de jobbar med en lanseringsbyrå som de delar med sig av information till. Grundaren 

(intervju 2016) berättar att de även har utbyte med företaget Hubbster AB och att han delar 

med sig av kunskap till kompisar som arbetar med andra startups. Huvudinvesteraren 

(intervju 2016) förklarar att det behövs en mer långt gången produkt som finns på marknaden 

innan man börjar sälja delar till andra. Om appen lyckas kan det komma att bli ett samarbete 

med andra men där har de inte bestämt någon färdväg än. I nuläget tänker de lansera den här 

appen och göra det så bra som möjligt.  
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5. Analys 

Grundaren gick inledningsvis på olika tech-möten, startup-workshops och diskuterade delar 

av sin idé med andra personer för att få nya idéer och ny kunskap som han senare kunde 

använda i innovationsprocessen. Detta indikerar på att han, redan från början, använde sig av 

dimensionen inåtriktade kunskapsflöden i form av teknologisökande som ett sätt att främja 

innovationsprocessen. De delar han diskuterade var endast en liten del av hela idén och som 

grundaren beskriver, att han var paranoid till en början, tyder på att grundaren var rädd att 

någon skulle stjäla hans idé och således såg det som en stor risk att öppna upp sin 

innovationsprocess. Som alla intervjupersoner inom ledningsgruppen beskriver, har det alltid 

pågått en sökprocess för att se vad som händer runt omkring. Detta tyder på att dimensionen 

teknologisökande inte bara användes inledningsvis av grundaren, utan att det använts genom 

hela innovationsprocessen. Tack vare teknologisökande har Brain Space AB utökat sin 

kunskap om branschen, hållit sig i framkant i utvecklingen och förbättrat möjligheten att på 

bästa sätt kunna slå sig in på marknaden. Samtidigt beskrivs att mycket tid läggs på att söka 

av marknaden, vilket Laursen och Salter (2006) hävdar kan bli en nackdel om företaget blir 

för beroende av externa källor. 

 

Brain Space AB har genomfört tester på potentiella användare för att få synpunkter. Detta 

tyder på att de i linje med teorin använt sig av kunder i form av vertikalt teknologiskt 

samarbete i sin innovationsprocess. Genom att använda sig av potentiella kunder, har Brain 

Space AB fått möjlighet till kontinuerlig återkoppling och kunnat anpassa appen utifrån de 

potentiella användarnas önskemål samt identifiera deras mest tydliga målgrupp, kvinnor i 40-

årsåldern. Detta innebär att företaget har gynnats av deras användande av vertikalt 

teknologiskt samarbete. I linje med resonemanget från Parida, Westerberg och Frishammar 

(2012) har kunder varit med och påverkat produktutvecklingen för att innovationen ska bli så 

lyckad som möjligt. Lanseringen av appen har dock blivit försenad på grund av användandet 

av tänkta kunder. Då företaget inte har patent på sin teknologi kan det innebära en risk för 

företaget att vänta alldeles för länge, ifall någon skulle stjäla idén. Men även ifall någon 

liknande app skulle lanseras tidigare.   

 

I processen att involvera kunder har Brain Space AB tagit hjälp av specialistföretag för att få 

hjälp. Andra företag de samarbetar med är en lanseringsbyrå samt företaget Hubbster AB. 

Således använder sig Brain Space AB även sig av dimensionen horisontellt teknologiskt 
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samarbete vilket ytterligare indikerar en öppenhet i innovationsprocessen. Anledningen till att 

de inte samarbetar med fler externa aktörer framgår i empirin av att de har tillräckliga interna 

resurser och intern kunskap för att utveckla appen vilket dock tyder på en något stängd syn 

inom denna dimension. Således innebär Brain Space AB:s samarbeten en öppenhet medan 

inställningen att de har tillräcklig kunskap internt en viss stängdhet. I linje med Lazzaroti och 

Manzini (2013) kan det ibland vara bättre att ha ett fåtal nära relationer där tillit har 

utvecklats. Det kan därmed ses som en fördel att Brain Space AB inte har fler 

samarbetspartners.  

 

När grundaren började utveckla appen köpte han in tjänster från kunniga beteendevetare och 

kodare. Brain Space AB inledde även ett samarbete med KTH där de i framtiden ska använda 

sig av uppsatsskrivande ingenjörer som ska skriva sina avslutande projekt genom att 

praktisera hos Brain Space AB. Att köpa in andra företags tjänster för att använda i sin egen 

innovationsprocess innebär att även dimensionen teknologisk sourcing använts. Detta har 

gjort att Brain Space AB fått möjlighet att få in kunskap till en låg kostnad då de inte behöver 

utveckla allt internt.  

 

Brain Space AB har delat med sig av sin kunskap till Hubbster AB och lanseringsbyrån i form 

av icke-monetära utåtriktade kunskapsflöden. De indirekta fördelar som Dahlander och Gann 

(2010) beskriver är svåra att identifiera då det handlar om framtida fördelar. I fallet med 

Hubbster AB och lanseringsbyrån så verkar syftet med dessa utåtriktade kunskapsflöden vara 

att de själva kan tjäna på det genom direkta fördelar. Om det går bra för Hubbster AB tjänar 

delar av ledningsgruppen på det då de själva har investerat i bolaget. Vidare kommer 

lanseringsbyrån hjälpa företaget att lansera appen vilket även det innebär en direkt fördel för 

Brain Space AB.  

 

Företagets övergripande syn på risken att någon skulle kunna stjäla idén har ändrats över tid. 

Gällande paradoxen kring avslöjandet av kunskap så var Brain Space AB inledningsvis 

försiktig med att dela med sig av kunskap vilket minskade möjlighet att få hjälp utifrån och 

även risken att någon skulle stjäla idén. Grundaren beskriver att han efter hand ändrade 

inställning till som han beskriver det “flera bilmärken gynnar det bästa märket”. Detta kan 

tolkas som att Brain Space AB efter hand såg positivt på konkurrenter och välkomnar andra 

liknande appar för att de är säkra på att deras innovation kommer vara bättre och således ta 

över potentiella användare från eventuella konkurrenter. Detta tyder vidare på en mer öppen 
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inställning inom företaget. Det faktum att alla inblandade inledningsvis skrev sekretessavtal 

nu har ändrats till att bara kodarna gör det, bekräftar även det denna mer öppna inställning. 

Enligt paradoxen kring avslöjandet av kunskap leder en mer öppen inställning till möjlighet 

att enklare få hjälp utifrån, men ökar då även risken att någon skulle kunna stjäla idén. 

Vanligaste sättet att skydda sig mot denna risk är att skydda sin innovation genom skydd av 

immateriella rättigheter, att ansöka om patent på vissa teknologiska delar (Dahlander och 

Gann 2010). Grundaren säger att Brain Space AB har planer på att skaffa patent på delar av 

sin teknologi, medan huvudinvesteraren säger att detta inte är nödvändigt då det är en väldigt 

svår process att ansöka om patent. Detta tyder på att Brain Space AB, eftersom det är lite 

delade meningar inom organisationen, inte ser det som speciellt viktigt att ansöka om patent. 

Då teknologin är väldigt avancerad så är risken väldigt liten att någon annan skulle kunna ta 

patent på algoritmerna före Brain Space AB. Skulle någon lyckas hade det dock fått 

förödande konsekvenser för företaget då de hade kunnat hindra Brain Space AB från att 

lansera sin app. 

 

Efter att nu analyserat de olika dimensionerna samt vilka risker och möjligheter det resulterat 

i för företaget så tyder användandet av dimensionerna på att Brain Space AB är öppna i sin 

innovationsprocess. Dock kan inställningen gällande att deras app kommer bli den bästa ses 

som ett något stängt synsätt. En av grundprinciperna för stängd innovation som beskrivs i 

teorin är “de smartaste människorna i branschen arbetar för oss” (Chesbrough 2003), vilket i 

viss mån verkar stämma gällande på hur företaget ser på appen. Denna något stängda 

inställning bekräftas också av psykologiexperten som förklarar att han är bäst på det han gör. 

Den bekräftas även av investeraren som beskriver att de har tillräcklig kunskap internt och 

inte behöver några externa investerare. Hade Brain Space AB använt sig av externa 

investerare eller andra samarbetspartners hade de fått mer resurser som hade kunnat användas 

som hjälp för att ta patent. Resurserna hade även kunnat användas till att utveckla fler färdiga 

koncept eller produkter för att minska risken kopplat till att endast arbeta med en app som 

riktas till en målgrupp. 

5.1 Små och medelstora företag 

De karaktärsdrag som kännetecknar mer etablerade små och medelstora företag stämmer till 

stor del överens med vårt fall av den studerade organisationen Brain Space AB. Brain Space 

AB har olika specialistkunskaper inom organisationen och använder sig av samtliga 

dimensioner inom inåtriktade kunskapsflöden som hjälp i sin innovationsprocess. Alla kan 
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vara med och tycka till och organisationen har delade meningar vad gäller risk och skydd av 

immateriella tillgångar vilket tyder på att de delvis är ostrukturerade. Synen på risk samt att 

Brain Space AB endast arbetar med en av flera färdigställda koncept tyder på att de även har 

en hög grad av riskbenägenhet. Då företaget endast arbetar med en produkt skulle det leda till 

att Brain Space AB inte har någon annan produkt att vända sig till för att generera intäkter. 

Investeraren och psykologiexperten beskriver att de har tillräcklig kunskap internt och inte 

behöver externa investerare, men om Brain Space AB hade tagit in investerare hade de kanske 

kunnat arbeta parallellt med flera produkter och således minska risken. Mindre FoU-resurser 

hanterar Brain Space AB genom att använda sig av universitet och teknologisk sourcing 

genom köp av tjänster från beteendevetare och kodare. Tidigare forskning visar att mindre 

företag ofta saknar resurser för att strukturera processen om vad som ska patenteras 

(Dahlander och Gann 2010). Detta verkar även stämma in på Brain Space AB då inga försök 

till patent har genomförts. De arbetar endast kring ett av flera koncept kring appen vilket tyder 

på att de har outvecklade interna tillgångar. Brain Space AB använder sig främst av icke-

monetära inåktriktade kunskapsflöden då det är sällan de delar med sig av sin interna kunskap 

och heller inte i nuläget säljer något av sin teknologi, vilket går i linje med tidigare forskning 

som visar att inåtriktade kunskapsflöden föredras framför utåtriktade kunskapsflöden 

(Chesbrough, Vanhaverbeke och West 2014). 

6. Slutsats 

Den första delen av syftet i studien har varit att beskriva och analysera hur öppen innovation 

tillämpas i praktiken på en liten startup i Sverige samt vilka risker och möjligheter detta 

medför. Brain Space AB har gått från att inledningsvis endast använda sig av inåtriktade 

kunskapsflöden i form av teknologisk sökning och horisontellt teknologiskt samarbete, till att 

i nuläget när organisationen funnits ett par månader, använda sig av samtliga dimensioner 

inom inåtriktade kunskapsflöden. De dimensioner organisationen använder sig främst av har 

vi identifierat som teknologisk sökning, vertikalt teknologiskt samarbete i form av kunder, 

och teknologisk sourcing i form av kodare och diverse experter. Horisontellt teknologiskt 

samarbete har varit mindre viktigt, då det endast är två företag de samarbetar kontinuerligt 

med.  

 

Brain Space AB:s öppenhet i innovationsprocessen har skapat möjligheter till att ta in ny 

kunskap utifrån genom samtliga dimensioner inom inåtriktade kunskapsflöden. Teknologisk 
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sökning har använts för att få en överblick av marknaden samt för att få nya idéer till 

utvecklandet av appen. Teknologisk sourcing har använts genom att köpa tjänster av 

specialister inom beteendevetenskap och kodning. Vertikalt teknologiskt samarbete är också 

det en viktig del i företaget då återkoppling från potentiella kunder varit centralt i 

innovationsprocessen. Slutligen har horisontellt teknologiskt samarbete förekommit till viss 

del då Brain Space AB samarbetar med företaget Hubbster AB och en lanseringsbyrå. 

Resultatet indikerar att samtliga dimensioner inom inåtriktade kunskapsflöden har haft en 

positiv inverkan på innovationsprocessen tack vare ökad kunskap, lägre kostnader och en god 

omvärldsanalys. Riskerna kopplade till öppen innovation hanterades till en början med strikta 

krav på sekretessavtal och en försiktighet till att dela med sig av idén, något som senare har 

ändrats till en positiv syn på att låta andra ta del av kunskapen. Samarbetet med företaget 

Hubbster AB och lanseringsbyrån tyder på att utåtriktade kunskapsflöden används till viss 

del, men inte i samma utsträckning som inåtriktade kunskapsflöden.  

 

Studiens andra del av syftet har varit att med hjälp av teori från tidigare forskning kring mer 

etablerade små och medelstora företag undersöka om och hur öppen innovation hos en liten 

startup skiljer sig gentemot dessa mer etablerade små och medelstora företag. Det har 

identifierats många likheter hos Brain Space AB som påverkar öppenheten i 

innovationsprocessen. Det studerade företaget visar på specialistkunskaper inom 

organisationen, är delvis ostrukturerade och har en hög grad av riskbenägenhet. Vidare har de 

begränsade FoU-resurser, påvisar svårigheter med att strukturera processen med patent och 

har outvecklade interna tillgångar.   

7. Förslag till framtida forskning 

Slutsatserna som kan dras från fallstudien är inte generaliserbara då endast ett fall undersökts 

på djupet. För att ytterligare bidra till forskningen om öppen innovation skulle det vara 

intressant att se en mer omfattande undersökning på startups. Genom att studera flera startups 

skulle det vara möjligt att se om startups generellt uppvisar samma öppenhet som Brain Space 

AB eller om det är unikt för just detta fall. Då Brain Space AB arbetar med en 

teknologibaserad innovation vore de intressant att undersöka fler teknologibaserade startups 

för att sedan jämföra innovationsprocessen med startups inom andra branscher. Det teoretiska 

ramverk som använts i denna uppsats har använts med syfte att studera den öppna 

innovationsprocessen för att beskriva och analysera öppen innovation och dess effekter. Det 
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hade även varit intressant att vidare mer specifikt gå in på varje dimension. Exempelvis 

genom teorier rörande förtroende och tillit undersöka hur samarbetspartners och externa 

relationer kan påverka den öppna innovationsprocessen.  
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9. Bilaga 1 - Intervjuguide 

Beskriv din roll på företaget 

Beskriv Brain Space AB:s innovationsprocess 

Beskriv hur organisationen är uppbyggd. 

 

Hur arbetar ni internt för att främja innovation? 

Använder ni er av extern kunskap i innovationsprocessen? 

Hur ser er omvärldsanalys ut? 

 

Köper ni in tjänster eller teknologi från andra företag? 

• Om ja, hur går det till och vad har det resulterat i? 

Använder ni er av tänkta kunder i innovationsprocessen? 

• Om ja, hur har det skett och var har det resulterat i? 

Har ni några samarbeten med leverantörer? 

• Om ja, hur ser dessa samarbeten ut och vad har det resulterat i? 

Har ni några samarbeten med andra företag? 

• Om ja, hur ser dessa samarbeten ut och vad har det resulterat i? 

Har ni några samarbeten med universitet eller andra forskningsinstitut? 

• Om ja, hur ser dessa samarbeten ut och vad har det resulterat i? 

Delar ni med er av kunskap till andra utanför företaget? 

• Om ja, på vilket sätt och vad har det resulterat i? 

 

Hur ser ni på risker kopplat till immateriella rättigheter? 


