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Abstrakt 
 
Titel: Nätverkskonstruktion och innovationsprestation - Variationen av sökdjup och sökbredd 
i öppna innovationsnätverk 
Författare: Robin Cianelli, Jenny Nilsson och Sarah Wennström 
Handledare: Henrik Sällberg 
Institution: Managementhögskola, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Studien ämnade undersöka hur företag konstruerar sina öppna innovationsnätverk och hur det 
i sin tur påverkar innovationsprestationen. Det särskildes mellan produktinnovation och 
processinnovation för att undersöka om företagen konstruerade olika öppna 
innovationsnätverk för olika innovationstyper. Detta undersöktes genom att se till hur många 
olika externa samarbetspartners företagen använde sig av och hur djupa dessa samarbeten 
var. Studiens hypoteser var att sökdjup och sökbredd skulle påverka innovationsprestationen 
positivt och att sökdjup och sökbredd skulle ha större påverkan för produktinnovation än för 
processinnovation. För att undersöka detta fick ett urval på 91 svenska små till medelstora 
företag i tillverkningsbranschen svara på en webbenkät och vår insamlade data bearbetades 
sedan med multipla regressionsanalyser. Resultatet visade att sökdjup och sökbredd i öppna 
innovationsnätverken påverkade innovationsprestationen positivt när företaget ville innovera 
inom produkt, men att enbart sökdjup kunde uppvisa ett signifikant positivt samband för 
processinnovation. Detta förklarades med att processinnovationer är väldigt komplexa och 
kan skilja sig väldigt även inom samma bransch.  
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Abstract 
 
Title: Network construction and innovation performance – the variation of search depth and 
search breadth in Open Innovation networks. 
Authors: Robin Cianelli, Jenny Nilsson and Sarah Wennström 
Supervisor: Henrik Sällberg 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
The study aimed to investigate how companies construct there open innovation networks and 
how they in turn affects the innovation presentation. It was distinguishing between the 
product innovation and the process innovation to investigate if the companies constructed 
different open innovation networks for different innovation types. This was investigated by 
looking at how many different extern collaborators the companies were using and how deep 
these collaborations were. The studies hypotheses were that the search depth and the search 
width would have a positive influence on the innovation presentation and that the search 
depth and the search width would have a greater impact for the product innovation than the 
process innovation. To investigate this a selection of 91 small and middle big Swedish 
companies in the manufacturing industry where asked to answer a web survey and our 
collected data was processed by multiple regression analyzes. The results showed that search 
depth and width in open innovation networks had a positive influence on the innovation 
performance when the company wanted to do product innovations, but only search depth 
showed a significant positive correlation for process innovation. This could be explained with 
the fact that processes innovations are very complex and can look very different even within 
the same industry.  
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1 Inledning 
Nedan följer en kort bakgrund till vårt valda ämne öppna innovationsnätverk. Vi går vidare 
in på vilka problem som idag förknippas med nätverkskonstruktion, med avseende på sökdjup 
och sökbredd, och innovationsprestation och hur vi har valt att bemöta dessa vid utformandet 
av vårt problem. Kapitlet avslutas med arbetets syfte och de avgränsningar vi valt att göra. 
  
1.1 Bakgrund 
I företagens arbete med att skapa nya innovationer kan de använda sig av många olika källor 
till idéer, information och kunskap. De kan vända sig inåt och söka internt med hjälp av sina 
egna medarbetare, chefer och experter och deras erfarenheter och kunskaper (Laursen & 
Salter 2006). Det är det som är det ursprungliga innovationsarbetet, det som sker bakom 
stängda dörrar, från idé till färdig innovation och målet är att endast gynna den egna 
verksamheten och inte släppa ut någon information utanför organisationen (Chesbrough 
2003). Det finns även de företag som inser att de själva inte innehar all nödvändig kunskap, 
utan de söker även externt (Laursen & Salter 2006). Detta gör de genom att inleda 
innovationssamarbeten med externa parter som till exempel kunder, leverantörer, konsulter 
och universitet. I samarbetet med de externa parterna kan företaget både ge och få nya idéer, 
information och kunskap. Företaget etablerar sedan olika relationer med de externa parterna, i 
vissa relationer ger de information, i andra får de kunskap. Några samarbeten är mer ytliga 
medan andra är mer djupgående. Att samarbeta i innovationsarbetet, att vara villig att dela 
med sig av sin kunskap eller ta hjälp av en extern part som besitter mer kunskap, ses som att 
ett företag är “öppet” i sitt innovationsarbete (Laursen & Salter 2006). Chesbrough (2003) har 
konstaterat att fler och fler företag väljer att gå från det ”stängda” arbetssättet mot det 
”öppna” och han benämner det ”öppna” arbetssättet Open Innovation, öppen innovation, OI. 
  
Företag kan lägga upp sitt innovationsarbete på olika sätt, men först måste de besluta sig för 
om de vill innovera eller inte samt inom vilket/vilka områden. Alla företag ser olika ut och 
därmed är även behovet av att innovera olika. Innovationsarbeten kan drivas framåt på olika 
sätt, bland annat genom nätverk (Xie, Zeng, Peng & Tam 2013). Företag som väljer att ingå i 
olika nätverk för innovationsarbeten gör oftast det för att de behöver finansiellt stöd både för 
innovationsprojekten och för att kunna utöka sin kunskap (Gardet & Fraiha 2012; Smith, 
Dickson & Smith 1991), men kan också vara bra för att vidga företagets synsätt med ny 
kunskap och för att kunna bygga resurser i företaget (Gronum, Verreynne & Kastelle 2012; 
Smith, Dickson & Smith 1991) 
 
I öppna nätverk samarbetar parter genom att både dela med sig av information och ta del av 
andras (Chesbrough 2003). OI arbetet kan delas upp efter vilken typ av innovation man 
arbetar med där Schumpeter (1934) har gjort en indelning i de fyra olika innovationstyperna 
produktinnovation, processinnovation, organisationsinnovation och 
marknadsföringsinnovation. Vi har valt att fokusera på produktinnovation och 
processinnovation. Produktinnovation syftar till att utveckla nya produkter till marknaden och 
processinnovation syftar till att skapa nya processer som underlättar distributionen av dessa 
produkter (OECD 2005). Företags öppna innovationssamarbeten eller nätverk varierar även 
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beroende på antalet samarbetspartners eller hur djupa dessa samarbeten är. Detta benämner 
Laursen och Salter (2006) som variationer i företags sökdjup och sökbredd. Företagen 
bestämmer själva hur många samarbetsparter de vill arbeta med, nätverkens sökbredd, samt 
hur djupgående eller intensiva varje relation ska vara, dess sökdjup. Kombinationer av djup 
och bredd skapar företags sökstrategier. Olika typer av innovationer kräver olika sökstrategier 
(Lazzarotti & Manzini 2009).  
 
1.2 Problemdiskussion 
Innovation har erkänts internationellt som en utav de viktigaste drivkrafterna för tillväxt och 
produktivitet i företag (Guellec & Van Pottelsberghe De La Potterie 2004). OI är ett måste för 
att möta de utvecklingskrav som marknaden nationellt och internationellt kräver 
(Näringsdepartementet 2012). Olika aktörer måste därför gå ihop för att skapa innovation 
med gemensamma kunskaper och resurser. Studier visar att öppna företag i större 
utsträckning introducerar nya produkter på marknaden medan stängda företag snarare 
förändrar befintliga (Wynarczyk 2013). OI kan vara till hjälp för att gynna marknaden i stort 
men även företag i sig genom att parterna dela med sig av idéer, kunskap och resurser för 
gemensamma mål (Chesbrough 2003). Företag kan se OI aktiviteter som ett komplement till 
dess interna forskning och utveckling (FoU) som kan leda till ökad ekonomiskt tillväxt (Du, 
Leten & Vanhaverbeke 2014; Kafouros & Forsans 2012). 
  
OI via nätverk kan underlätta vägen från idé till färdig innovation (Wynarczyk 2013) och gör 
företag mer konkurrenskraftiga (Porter & Stern 2001). Närheten mellan parterna i nätverk 
bidrar med flexibilitet och snabba handlingar vilket gynnar innovationsarbetet. Företag lägger 
avsevärda mängder tid, pengar och resurser till detta innovationsarbete och de vill inte slösa 
med dyrbara resurser i onödan (Laursen & Salter 2006). När företag skapar öppna nätverk så 
finns det många viktiga faktorer som är avgörande för hur lyckade dessa nätverksrelationer 
blir. Nätverk bidrar ofta med positivt stöd som expertkunskap, utökade kundbaser och 
möjlighet till delade innovationskostnader och risker (Smith, Dickson & Smith 1991), men 
det finns även stora risker för företag att ingå i nätverk. Utan tydliga strategier och regler 
mellan parterna i nätverket kan företag förlora mer än vad de vinner av samarbetet (Sandberg, 
Holmström, Napier & Levén 2014). Samarbeten kan vara förödande om företag inte vet hur 
de ska hantera och skydda sitt intellektuella kapital (Smith, Dickson & Smith 1991).  
  
Att innovationsnätverk innehåller variationer har visat sig vara en viktig påverkningsfaktor 
för att nätverken ska bli framgångsrika (Sandberg et al. 2014). Svårigheterna är att hitta en 
balans mellan de varierande parterna som leder till framgång. Större potential till framgång 
kräver även större delaktighet och engagemang vilket ställer nätverksparterna inför ett val. 
Hur ska de utforma nätverket, vilka samarbetsparter ska ingå och hur djupt ska varje relation 
vara. Valet av företagens sökstrategi är viktigt (Laursen & Salter 2006). Företag väljer själva 
att konstruera nätverk som passar ändamålet, och vilka externa parter som ingår kan då ha 
betydelse (Du, Love & Roper 2007). Produktinnovationer sker ofta via samarbeten med 
kunder, medan processinnovationer snarare sker via samarbeten med leverantörer. 
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Företag kan välja hur många samarbetspartner de vill inkludera, nätverkets sökbredd, men 
också hur omfattande samarbetet med varje part ska vara, nätverkets sökdjup (Laursen & 
Salter 2006). Det finns delade meningar om hur sambandet mellan sökdjup, sökbredd och 
innovationsprestation ser ut. Det kan vara kurvlinjärt, där mycket djupa eller breda 
samarbeten efter en viss gräns leder till fallande nytta (Laursen & Salter 2006) eller vara ett 
positivt samband där breda nätverk och långa samarbeten leder till bättre innovationsresultat 
(Garriga, Krogh & Spaeth 2013). Hur företag väljer att konstruera sina nätverk har alltså visat 
sig ha betydelse för deras innovationsresultat, men det finns också forskning som visar på att 
det inte finns någon koppling mellan samarbeten och innovationsresultat (Tavassoli & 
Karlsson 2015). Dessa tre studier står i kontrast mot varandra, vilket antyder att fler studier 
behövs för att öka kunskapen. En förklaring till de olika resultaten i tidigare studier kan vara 
att studierna har olika utgångspunkter. Laursen och Salter (2006) fokuserar på företags 
sökdjup och sökbredd, Garriga, Krogh och Spaeth (2013) utgår ifrån organisatoriskt lärande 
och Tavassoli och Karlsson (2015) undersöker olika strategier utifrån olika kombinationer av 
innovationstyper. Fler studier kring öppen innovation behöver därför utföras för att ytterligare 
vidga kunskapen kring sambandet mellan sökstrategier, nätverk och innovationsprestation. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att studera hur sökdjup och sökbredd i öppna nätverk påverkar 
innovationsprestationen. Vi väljer dessutom att särskilja produktinnovationer och 
processinnovationer för att se om vi kan hitta någon skillnad i hur företagen konstruerar sina 
öppna nätverk inom dessa två innovationsområden. 
 
1.3.1 Frågeställningar 
● Hur påverkar företags sökdjup och sökbredd innovationsresultat hos 

produktinnovation och processinnovation?  
● Vilka skillnader i företags sökstrategi med avseende på bredd och djup finns mellan 

produktinnovation och processinnovation? 
 
1.3.2 Problemavgränsningar 
Schumpeter (1934) definierar fyra olika typer av innovation, produktinnovation, 
processinnovation, marknadsföringsinnovation och organisatorisk innovation. Vi har valt att 
avgränsa vår undersökning till att fokusera på endast två innovationstyper, produktinnovation 
och processinnovation. Tavassoli och Karlsson (2015) har undersökt data från SCB mellan 
2002 och 2012 och funnit att dessa två innovationstyper var vanligast bland företag. Då vi 
funnit relativt lite forskning kring skillnaderna mellan produktinnovation och 
processinnovation, men ändå fått uppfattningen om att det är vanliga innovationstyper inom 
företagen anser vi att de är intressant att studera just dessa två närmare. 
 



 9 

2. Teori 
Nedan beskrivs för arbetet viktiga teorier och tidigare studier. En förklaring av innovation, 
öppen innovation och innovationsnätverk. Teorin om sökstrategier med sökdjup och sökbredd 
förklaras, men också hur tidigare studier mätt resultatet av innovation. 
 
2.1 Innovation  
Innovation har erkänts internationellt som en av de viktigaste drivkrafterna för tillväxt och 
produktivitet i företag (Guellec & Van Pottelsberghe De La Potterie 2004) och kan definieras 
som “the doing of new things or the doing of things that are already being done in a new 
way” (Schumpeter 1947, s. 151). Företag som jobbar kontinuerligt med innovation har 
generellt högre omsättning, lön, vinst och förädlingsvärde per sysselsatt vilket är en bra 
drivkraft för företag att kontinuerligt driva innovationsarbete (tillväxtanalys 2009). Tidigare 
studier har konstaterats att beslutet som skiljer mellan innovativa och icke innovativa företag 
ofta grundar sig på om marknaden efterfrågar utveckling via nya innovationer eller inte 
(Veugelers & Cassiman 1998). Höga kostnader och stor risk påverkar företags 
innovationsbeslut i mycket liten grad, och avgör i större grad hur innovationen är 
organiserad.  
 
Den klassiska innovationsindelningen består av fyra typer av innovation (Schumpeter 1934): 
·    Produktinnovation 
·    Processinnovation 
·    Organisatorisk innovation 
·    Innovation inom marknadsföring 
  
De fyra typerna av innovation finns även definierade i Oslomanualen (OECD 2005), som 
flera tidigare studier tagit stöd ifrån. Ordet innovation kommer från det latinska ordet 
innovare och betyder förnyelse. I Oslomanualen beskrivs att ”en innovation ska vara något 
nytt eller väsentligen förbättrat som företaget antingen är först med att introducera på 
marknaden, eller som introduceras inom det egna företaget för första gången” (OECD 2005, 
s. 46). 
  
SCB (2014, s. 13) utgår från samma underlag som Oslomanualen (OECD 2005) och 
definierar produktinnovation och processinnovation enligt nedan.  

“För att räknas som en produktinnovation ska en produkt vara ny eller 
väsentligt förbättrad och ha introducerats på marknaden. Produkten ska 
vara ny eller väsentligt förbättrad med avseende på dess kapacitet, 
användarvänlighet, ingående komponenter eller delsystem.” 

“En processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad 
produktionsprocess, distributionsmetod eller stödverksamhet som införts 
för företagets produkter. “ 
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En innovation skiljer sig dock från en uppfinning, vilket brukar ses som en idé eller modell 
för en förbättrad produkt eller process (OECD 2005). Ur ett ekonomiskt perspektiv kan 
däremot en uppfinning bli en innovation om den sänds ut, men en idé eller modell ses inte 
som en innovation innan den sprids till andra, antingen internt eller externt. 
 
2.1.1 Produktinnovation och processinnovation 
För produktinnovation och processinnovation (Schumpeter 1934) har det visat sig finnas både 
likheter och skillnader inom ett flertal områden i tidigare studier som har gjort på företag i 
olika storlekar och inom olika branscher. Leiponen och Helfat (2009) konstaterar att det är 
företagets syfte med innovationen som påverkar om de kommer att innovera inom 
exempelvis produkt eller process, och proceduren runt innovationsarbetet samt effekterna av 
innovationen blir olika när syftet med innovationen varierar (Edquist, Hommen & McKelvey 
2002). Många väljer även att innovera inom båda innovationstyperna (Tavassoli & Karlsson 
2015). Detta kan leda till både fördelar och nackdelar. Breda innovationssatsningar resulterar 
ofta i begränsningar av hur djupt man kan engagera sig samtidigt som man kan dra nytta av 
samarbetsparterna mellan innovationstyperna. Men samarbeten kan även vara smala och 
ytliga eller mycket breda och mycket djupa. Tavassoli och Karlsson (2015) forskning är en av 
de få studier som inte har hittat ett samband mellan innovationsresultat och samarbete med 
extern part för någon av innovationstyperna. Författarna har själva varit förvånade över 
avsaknaden av samband i deras studie. 
  
Produktinnovationer beskrivs som nya eller förbättrade produkter och är då en fråga om vad 
som ska produceras (Leiponen & Helfat 2009; Edquist, Hommen & McKelvey 2002), och 
produktinnovationer är oftast jobbskapande, men kan också leda till lägre sysselsättning 
(Edquist, Hommen & McKelvey 2002). Detta då de flesta produktinnovationer skapas inom 
högteknologisk eller FoU-intensiva sektorer där sysselsättningstillväxten är stor, men 
innovationen kan också bidrar till att gamla produkter byts ut och därmed ändras inte 
efterfrågan vilket resulterar i en konstant sysselsättningsnivå. Produktinnovation som senare 
leder till processinnovation, kan också leda till färre jobb, detta kan exempelvis vara robotar 
som i sig är en produkt men i ett senare skede används för att effektivisera processerna. 
Processinnovationer beskrivs som nya sätt att producera varor och tjänster och är då en fråga 
om hur befintliga produkter framställs, och innovationen är oftast arbetsbesparande då syftet 
är att produktionen ska bli effektivare och kräva mindre resurser (Edquist, Hommen & 
McKelvey 2002), det vill säga leda till minskade leveranstider, lägre driftkostnader, och ökad 
flexibilitet både intern och externt (Leiponen & Helfat 2009; Boer & During 2001). Tavassoli 
och Karlsson (2015) har hittat ett tydligt samband mellan produktinnovation och kontinuerlig 
FoU. De tolkar detta som att det krävs ständigt innovationsarbete för att bli ledande inom 
produktinnovation. 
 
Författarna konstaterar i deras jämförelse att behovet av produktinnovationer ofta drivs från 
kunder, eller en önskan från företaget om att gå in på nya marknader genom att utveckla nya 
produkter eller anpassa befintliga (Boer & During 2001), därför väljer företag att i stor 
utsträckning samarbeta med kunder vid utvecklandet av produktinnovationer (Du, Love & 
Roper 2007). Marknadskraven är oftast drivande krafter bakom utvecklingen av 
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processinnovation (Boer & During 2001), och beskrivs kunna underlätta företagsprocesser 
enormt genom att utveckla företags nyckelprocesser som i sin tur leder till förbättrad kvalité, 
flexibilitet och ökad servicenivå inom organisationen men även utåt (Davenport 1993). 
Processinnovationer är oftast komplext uppbyggda med många tekniska faktorer samt 
organisatoriska dimensioner och personal som agerar i samspel och ingen process är den 
andra lik. Detta ställer i sin tur olika krav på samarbetspartners men vanligast för 
processinnovation är samarbete med leverantörer (Du, Love & Roper 2007). 
 
Arbetet med innovationer, oavsett område, är en process i sig vilket företagen bör vara 
medvetna om. Många tenderar att försöka göra ”rätt från början” och tillåter inte sig själva att 
göra fel. För att lyckas med både produkt- och processinnovationer måste företagen tillåta sig 
själva att göra misstag och därefter utveckla och lära sig under arbetets gång (Boer & During 
2001). Många företag tenderar att ge upp när de stöter på problem istället för att försöka lösa 
dem och lära sig något nytt. Boer och During (2001) menar att anledningen till att dessa 
företag ger upp är bristen på erfarenhet och att de inte förstår vad de faktiskt kan få ut av att 
ta tag i problemen. 
  
Vilken typ av problem som är vanligast med innovationer skiljer sig mellan de två områdena 
(Boer & During 2001). Vid arbetet med produktinnovationer är det lätt att företagen 
koncentrerar sig så mycket på utvecklingen av den nya produkten att själva produktionen och 
marknadsföringen av produkten försummas. Processinnovationer är mer beroende av att de 
tekniska aspekterna av innovationen uppmärksammas för att undvika problem. Det finns 
också problem som förekommer inom båda innovationsområdena. Boer och During (2001) 
studerade olika grupper av företag för produktinnovation och processinnovation, och fann 
problemlikheten i vikten av att kunna kommunicera inom innovationsteamet för att lyckas. 
Otillräcklig kommunikation kunde leda till att arbetet försenades eller till och med 
misslyckades. 
  
2.2 Öppen innovation  
Från början fanns bara ett samlat innovationsbegrepp, men Chesbrough (2003) klargjorde 
skillnaderna mellan stängd och öppen innovation (OI). Stängd innovation var när företaget på 
egen hand tog fram och utvecklade nya innovationer. Vid dessa arbeten fanns en stark gräns 
mellan företaget och marknaden enda fram till dess att den nya innovationen skulle lanseras 
och det var bara anställda i företaget som fick arbeta med innovationerna. Det stängda 
innovationsarbetet skulle skydda det egna intellektuella kapitalet och alla innovationer skulle 
lanseras på egen hand för att försäkra sig om att inga resurser investerats i onödan. 
  
Chesbrough (2003) myntade begreppet Open Innovation, öppen innovation, som han menar 
är ett paradigm som förutsätter att företagen använder sig av både externa och interna idéer 
och vägar till marknaden för att kunna avancera sin teknik. Genom OI kan företagen 
kombinera intern och extern kunskap till system som bestämts av företagets affärsmodell, 
vilket möjliggör för företagen att lättare överföra idéer och ta in nya via de öppna gränserna. 
Detta mer öppna förhållningssätt och vägen till den externa marknaden har visat sig vara av 
stor vikt, och är idag lika betydelsefull som den stängda innovationseran med dess interna 
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hantering av idéer ansågs vara förr (Gassmann & Enkel 2004). Dessa tankebanor har dock 
funnits mycket längre än så (Allen & Cohen 1969), men då utan något fastställt begrepp. 
  
Chesbrough 2003 förklarar att OI är en mekanism där företaget kan ha begränsade 
innovationsresurser och behöver ta hjälp av andra eller vill dela med sig av sina egna och på 
så vis bidra med kunskapsresurser de själva inte kan utnyttja. Företagen är då i behov att 
hämta kunskap utifrån, eller ge av sin kunskap till andra. Det intellektuella kapitalet, det vill 
säga företagets kunskaper, delas på marknaden. Öppna företag är i större utsträckning 
involverade vid introduktionen av nya produkter på marknaden, medan stängda i större 
utsträckning förändrar befintliga produkter menar Wynarczyk (2013). Chesbrough (2003) 
visade även på att marknaderna har utvecklats mycket den senaste tiden. Det har gått från att 
varje företag utvecklade sina egna produkter och idéer med enskild forskning och utveckling 
(FoU) till att marknaden idag på ett flertal håll är mer öppen och samarbete mellan företag för 
att uppnå innovation är allt vanligare (Chesbrough & Brunswicker 2014; Chesbrough & 
Crowther 2006). 
  
Att ha ett externt fokus har visat sig vara nödvändigt för att kunna utvecklas (Kafouros & 
Forsans 2012; Chesbrough & Crowther 2006) och OI kan då bli en viktig komponent. 
Laursen och Salter (2006) tar upp att vem företag väljer att samarbeta med kan variera, men 
huvudanvändare och universitet blir ofta kunskapskällor vid mer djupgående sökningar då det 
är där de senaste idéerna och kunskapen samlas. Kunskapskällor av dessa slag används av 
företag i alla storlekar för att utveckla sin teknik och verksamhet. 
 
Du, Leten och Vanhaverbeke (2014) menar att OI kan ses som ett komplement till företagets 
interna FoU, och stärker sitt resonemang med att visa att flera organisationer har fått bättre 
resultat på sin interna FoU genom att ha ett externt fokus och söka kunskap utanför företaget. 
Även Kafouros och Forsans (2012) finner stöd för att företag med externt fokus har bättre 
intern FoU, och visar på att företag som öppnar upp sina gränser till den externa marknaden 
vid informationssökandet ofta förbättrar möjligheterna till ekonomisk tillväxt i 
organisationen. Ekonomisk tillväxt kan därför öka vid samarbete i öppna nätverk. 
 
Cheng och Huizingh (2014) har utifrån Gassmann och Enkel (2004) och Chesbrough (2003) 
studier kring OI byggt vidare på teorin och valt att dela upp OI i tre olika kategorier, outside-
in activities, inside-out aktivities och coupled activities, även kallad collaboration. Den första 
innebär att företag tar in extern kunskap och använder den i sin interna FoU, den andra att 
företag delar med sig av sin FoU till externa parter och den sista är en kombination av de två 
andra, det vill säga tvåvägssamarbeten eller nätverk. Den sista kategorin, collaboration, eller 
nätverk är den vi fokuserar på.  
 
OI är en viktig väg för företagens konkurrenskraft (Wynarczyk 2013) då konkurrenskraften är 
kritiskt beroende av vilken frekvens företagen kan generera nya produkter till marknaden. För 
att snabba på processen kan företag samarbeta via öppna nätverk med universitet och andra 
företag för att underlätta vägen från innovativ idé till innovativ produkt/process. Dessa 
samarbeten kan konstrueras på olika sätt. Porter och Stern (2001) ser en möjlighet till nära 
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samarbete genom att placera företag i kluster som de beskriver som en geografiskt 
koncentrerad plats där organisationer samlas för samarbete. De menar också att företag som 
tillhör ett kluster blir mer konkurrenskraftiga då det finns erbjudande till flexibilitet och 
snabbt agerande för att få idéer till verklighet. Innovation och OI inom nätverket underlättas 
genom att alla resurser finns i en geografisk närhet. Inom ett kluster behöver det inte bara 
vara samarbeten mellan företag utan kan också innehålla samarbeten med exempelvis 
universitet (Porter & Stern 2001). Detta är en typ av sammansättning för öppna nätverk 
(collaboration), men begreppet innefattar alla typer av samarbete där kunskap går både ut ur 
och in i företaget.  
 
2.3 Faktorer som påverkar innovationsprestation  
Utfallet av företags innovationsarbete kan påverkas av ett flertal faktorer. Företags interna 
FoU har i studier av företag i olika storlekar visat sig vara en av dessa faktorer och är en 
förutsättning för att företag skall lyckas med det innovativa arbetet och kunna upprätthålla 
innovationskunskaperna (Xie et al. 2013; Cohen & Levinthal 1990). Låg FoU intensitet och 
svag FoU förmåga har visat sig resulterar i innovationsmisslyckande i en studie av specifikt 
små och medelstora företag (SMF) (Xie et al. 2013). 
  
Politiska förutsättningar har även det visat sig vara avgörande för företags möjlighet att 
lyckas (Xie et al. 2013). Ett gynnsamt företagsklimat ökar möjlighet för framgång hos 
företag. Företag som är belägna i storstadsregioner eller ingår i en stor multinationell koncern 
har bättre förutsättningar över lag än andra företag enligt en rapport från tillväxtanalys 
(2009). Effektiva ledningssystem och organisationsförmåga där till kan stärka 
förutsättningarna att lyckas visar Xie et al. (2013) studie av SMF. Det är viktiga faktorer för 
hela organisationens framgång, men även viktigt för att det innovativa arbetet ska bli 
gynnsamt. Inom organisationen nämns utöver gynnsamma förhållanden och en god ledning, 
kunskapsintensiv arbetskraft som kan driva innovationsarbetet framåt (Tillväxtanalys 2009). 
Teknisk kapacitet hos personalen som kan hantera den tekniska informationen och utveckla 
den (Xie et al. 2013). Denna kapacitet har visat sig kunna gynnas av tidigare erfarenheter 
inom innovation (Tillväxtanalys 2009), och kan förknippas med ”absorptiv kapacitet” (Cohen 
& Levinthal 1990) eller ”innovation presistence” (Martínez-Ros & Labeaga 2009). 
  
Företag behöver olika rutiner och processer för att kunna ta till sig kunskap och innovativt 
underlag. Cohen och Levinthal (1990, s. 128) beskriver i deras studie detta som ”förmågan att 
upptäcka värdet hos ny information, ta till sig den, och applicera den på kommersiella 
syften”. Detta begrepp kallas även absorptiv kapacitet, eller absorptionsförmåga. Genom att 
företag lär sig upptäcka och känna igen behövlig kunskap kan de ta till sig kunskap och 
utveckla den i sitt eget arbete (Kostopoulos, Papalexandris, Papachroni & Ioannou 2011). 
Detta kan bidra direkt till innovationer och indirekt till positiva innovationsresultat. 
  
Absorptionsförmågan har konstaterats kunna ha en medierande effekt mellan öppenhet och 
företags prestation (Lazzarotti, Manzini & Pellegrini 2015; Kostopoulos et al. 2011), och 
avsaknaden av absorptionsförmåga kan försvåra möjligheten att upptäcka externa resurser 
(Kostopoulos et al. 2011). Effekten av absorptionsförmåga har konstaterats ha ett samband 
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med produkt innovation (Martínez-Ros & Labeaga 2009). De har även konstaterat att 
absorptionsförmågan alltid är större för produktinnovation jämfört med processinnovation. 
Relationen mellan innovation, prestation och tid är en ständig debatt och där Kostopoulos et 
al. (2011) menar att tidigare forskning visat att innovation till en början är en komplex 
kunskapsbaserad process som inte har någon (eller till och med negativ) effekt på fast 
prestation, men att effekten efter en viss tid förändras och tenderar att ökar det finansiella 
resultatet.  
 
Cohen och Levinthal (1990) har konstaterat att det är mer effektivt för företag att konstant 
investera i absorptionsförmågan än att göra punktvis investeringar då processen och 
förmågan att ta till sig ny kunskap blir en rutinaktivitet. Om denna rutin saknas eller 
kunskapen som ska absorberas ligger utanför företaget kunskapsområde måste företaget 
enkom avsätta resurser för att skapa ny absorptionsförmåga kring detta område. Att sluta 
investera i kunskap inom ett visst område kan därmed få följder i framtiden och försvåra om 
man vill återuppta kunskap inom detta område, vilket kan motverkas genom konstant 
investering i FoU eller sysselsätta mer erfaren och kvalificerad personal (Kostopoulos et al. 
2011; Cohen & Levinthal 1990).  
  
Skillnader i ”innovation presistence”, det vill säga om tidigare innovationer påverkar 
möjligheten att innovera framöver har studerats (Martínez-Ros & Labeaga 2009). De har 
konstaterats att för produktinnovation påverkas inte inlärningen av konjunkturcykeln i lika 
stor utsträckning som den påverkar processinnovation. En rådande lågkonjunktur påverkar 
utvecklingen av processer negativt i större utsträckning än utvecklingen av produkter. Det är 
alltså utvecklingen av processer man minskar på i första hand. Påverkningen av cykler är 
däremot mindre uppenbara i redan påbörjade innovationsarbeten. “Innovation presistence” är 
alltså ett starkt motiv för att fortsätta innovationsarbetet, men inte så pass stark att andra 
faktorer inte spelar in. För att lyckas framöver inom både produktinnovation och 
processinnovation är det viktigare med konstant och uthållig aktivitet inom 
produktinnovation. Studier som även stärker detta visar att processinnovation utan 
produktinnovation förr eller senare kommer leda till ekonomisk stagnation på grund av att 
processerna behöver produkter (Lundvall & Lindgaard Christensen 2004). För att undvika att 
efterfrågan på processer avtar måste man erbjuda nya produkter och konstant utveckla sitt 
produktsortiment. Företag introducerar nya produkter för att behålla efterfrågan och därmed 
skapa en hållbar position till konkurrenterna.  
  
Företags finansiella resurser har konstaterats som en viktig förutsättning för att företag ska 
kunna innovera (Xie et al. 2013). Bättre tillgångar ökar chansen till god 
innovationsprestation. Det finns en teori som beskriver innovationsbeslutet ur en ekonomisk 
synvinkel, nämligen ”transaction cost theory” (Williamson 1981). Transaction cost beskriver 
vilka bakomliggande ekonomiska faktorer som kan finnas till om företag väljer att bedriva 
aktiviteter inom företaget på egen hand eller söka sig utanför företaget (Williamson 1981). 
Teorin härstammar ursprungligen från teorin kring företags existens och därmed om företaget 
i sig är lönsamt eller inte. Om företaget inte har en lönsam affärsidé är dess existens 
överflödig. Detta har sedan utvecklas till att förklara företags beslutsfattande processer. 
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Företag grundar enligt denna teori besluten om att samarbeta med extern part på om detta 
kommer bidra med lägre kostnader eller inte, det vill säga hur gynnsamt beslutet kommer 
vara. Barge-Gil (2013) lyfter att teorin har blivit kritiserat för att vara kostnadsfokuserande 
och därmed har tappat fokus på organisationen i sin helhet. Veugelers och Cassiman (1998) 
lyfter att teorin beskriver beslutet att utveckla själv eller söka sig extern som substitut. De har 
däremot själva studerat förhållandet mellan företags beslut att utveckla på egen hand eller att 
köpa kunskap extern och har konstaterat att detta inte sker uteslutande från varandra utan 
oftast sker i kombination, de lyfter docka att små företag har större tendens att välja det ena 
eller andra.  
  
Xie et al. (2013) lyfter liksom många andra studier i detta teoriavsnitt att nätverk kan påverka 
innovationsprestation positivt. 
 
2.4 Öppna innovationsnätverk  
Vår studie fokuserar på nätverk inom OI och främst hur dessa nätverk är konstruerade och 
vilka resultat detta kan få för nätverkets framgång. Tidigare studier av företag i olika 
storlekar och branscher har visat på att det finns olika orsaker till att företag väljer att ingå i 
nätverkssamarbeten. Dessa orsaker kan vara att de behöver hjälp att finansiera 
innovationsprojekt de har svårt att finansiera på egen hand (Smith, Dickson & Smith 1991). 
Finansiellt stöd till kunskap kan därför vara nödvändigt (Gardet & Fraiha 2012). Tillgång till 
utökad kunskap av externa parterna i sig är även viktigt och kan ligga som stöd i 
innovationsutvecklingen och vidga företags vyer och bygga företagsresurser (Gronum, 
Verreynne & Kastelle 2012; Smith, Dickson & Smith 1991). Även bidra till att företag 
upptäcker ny teknologi som i sin tur kan hjälp företag att utvecklas från följare till ledare på 
marknaden (Smith, Dickson & Smith 1991). Företag kan ha en önskan att söka sig in på nya 
marknader eller allmänt utöka sin kundbas. Nätverkssamarbete kan ingås för att komplettera 
företags arbetskraft och verktyg (Gardet & Fraiha 2012). 
  
Hur nätverken i sin tur utformas beror på nätverkets deltagare, sektorer och platsen nätverket 
ligger på (Ahrweiler & Keane 2013). Studier har konstaterat att olikheter och variation hos 
nätverksparterna skapar både möjligheter och utmaningar och att dessa skillnader vidare är en 
betydande del för att nätverken ska lyckas med sitt innovativa arbete (Sandberg et al. 2014). 
Gardet och Fraiha (2012) har konstaterat att det finns ett nyckelföretag i alla nätverk och att 
detta företag i stort styr nätverkets utveckling. Författarna menar att detta i sin tur påverkar 
nätverket till att formas som ett projekt där nyckelföretaget driver detta projekt från start till 
mål och inom denna tidsram varierar nätverkets behov efter dess aktiviteter. De olika faserna 
kräver olika behov men även olika typer av OI. Även Smith, Dickson och Smith (1991) 
bekräftar att många nätverk är uppbyggda utifrån projekt och att utbytet mellan parterna 
begränsas till vad detta projekt är i behov av. Men de visar även på att det finns mer 
långvariga nätverk som sträcker sig över flera projekt och därmed inte styras av ett 
begränsande slut. 
  
Sandberg et al. (2014) har konstaterat att det finns två olika typer av nätverk som fungerar 
olika då målen med samarbetena är olika. Den ena typen är det nätverk som är heterogent och 
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där utbyte sker med redan fastställda objekt utan större integration och därmed är insikterna 
hos de olika parterna olika och framgången hos dessa varierar. Den andra typen av nätverk är 
mer homogent och parterna är mer engagerade i samarbetet på ett explorativt sätt. Utbytet 
arbetas fram gemensamt och objekten är ännu ej helt färdiga därmed involverar samarbetet 
mer handlingar mellan parterna vilket i sin tur ökar förståelsen. 
  
Hur stor potential ett nätverk har att lyckas baseras på dess förmåga att hantera tillit, öppenhet 
och kunskapsöverförande mekanismer och tydliga strategier kan underlätta skapandet av 
fungerande samarbeten (Sandberg et al. 2014). Gardet och Fraiha (2012) har i deras studie av 
SMF konstaterat fem viktiga hjälpmedel som företag kan använda för att koordinera 
samarbetet inom nätverket: tillit, kommunikation, olika förmåner, garantier och förberedd 
konflikthantering och menar vidare att nätverksparternas förhandlingskraft är beroende av 
vad de kan bidra med. Roller och processer inom nätverk har visat sig vara nödvändiga 
medan aktörer och struktur inom nätverket kan variera (Ahrweiler & Keane 2013). 
  
Gronum, Verreynne och Kastelle (2012) har undersökt förhållandet mellan nätverk, 
innovation och prestation vilket även vi är intresserade av och de har konstaterat att det finns 
ett positivt samband mellan nätverksaktiviteter och innovation. Sambandet mellan nätverk 
och prestation har de däremot inte kunnat fastställa vara positivt men deras studie har visat på 
att nätverk har en svag positiv påverkan på säljtillväxt och företags utbud av produkter och 
tjänster. De har fastställt att mer heterogena och starkare nätverksanknytningar leder till 
bättre effektivitet och verkningsgrad men inte hittat något samband till lönsamhet och 
produktivitetsökning. Studien visar även en antydan till att nätverk kan leda till avtagande 
prestation med tiden vilket dock inte är helt fastställt. Då studien inte helt lyckas fastställa att 
nätverk har en positiv koppling till prestation eller hur länge denna koppling i sådana fall 
skulle vara, men däremot funnit positiva samband mellan nätverk och innovation, har de 
föreslagit att innovation kan fungera som en förmedlande relation mellan nätverk och 
prestation. Innovation föreslås alltså vara en lösgörande mekanik som gynnar denna relation, 
men det är inte statistisk säkerhetsställt. Däremot bekräftar studien att innovationsbredd är 
positivt knuten till SMF prestation åren efter införandet av innovationen.  
 
2.5. Sökstrategier och innovationsprestation 
Innovationsprestationen kan inte enbart förklaras med storleken på företagets FoU eller FoU 
utgifter, vilket gjorde att Laursen och Salter (2006) började fundera över vilka andra faktorer 
som kunde ligga bakom prestationsresultatet, och de började intressera sig för företagens 
öppenhet. Detta gjorde de genom att studera hur “öppna” företagen var i arbetet med att 
skaffa sig nya idéer, information och kunskap, samt i vilken omfattning de använde sig av 
externa källor för detta. Laursen och Salter (2006) använde begreppet öppenhet vilket har 
samma innebörd som Chesbroughs (2003) begrepp Open Innovation. 
 
Hur sökstrategierna påverkar innovationsprestationen kan bero på vilken typ av OI man 
studerar. Laursen och Salter (2006) börjar studera påverkan i ett större sammanhang, men gör 
sedan en undersökning inom OI nätverk. Lazzarotti och Manzini (2009) fokuserar också på 
öppna nätverkssamarbeten i sin studie, men då genom en utökad modell som kombinerar 
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sökdjup och sökbredd. I den utökade modellen finner flera studier (Saebi & Foss 2014; 
Lazzarotti & Manzini 2009) att det finns företag representerade i alla fyra kategorier av 
kombinationen högt och lågt samt sökdjup och sökbredd och alla kategorier anses vara lika 
bra oavsett vilken typ av innovation man studerar. Vilken sökstrategi man väljer, och där med 
vilken kategori man hamnar i, bestäms av vilken utformning innovationen kräver (Lazzarotti 
& Manzini 2009). 
  
Hur sambandet sedan ser ut för sökdjup, sökbredd och innovationsprestation är oenigt. 
Garriga, Krogh och Speath (2013) fann ett positivt samband där breda och långa samarbeten 
leder till bättre innovationsresultat, men det finns också studier som visar på att det bara 
stämmer delvis. Laursen och Salter (2006) har exempelvis i sin studie konstaterat att det finns 
ett samband mellan sökstrategi och innovationsprestation som är kurvlinjärt med en 
inverterad u-form. Större sökbredd påverkade innovationsprestationen positivt men det fanns 
en fallande marginalnytta. Vid en viss gräns fås ett negativt samband för varje ny extern källa 
som läggs till. De finner även liknande samband för sökdjup, men kan enbart visa på ett 
medelstarkt samband. Även Katila (2002) kunde påvisa fallande marginalnytta när företaget 
skall samla in extern information. Att det finns en gräns för hur mycket företaget kan ta in 
och lyckas använda och att det till och med efter den gränsen negativt påverkar 
innovationsprestationen vid för mycket insamlad kunskap. Den fallande marginalnyttan kan 
förklaras med begreppet absorptiv kapacitet (Cohen & Levinthal 1990) som tas upp under 
tidigare teoriavsnitt.  
 
Mer öppenhet är därför inte alltid bättre än mindre öppenhet. Lazzarotti och Manzini (2009) 
påstår att för företag som väljer att öppna upp och dela sin kunskap i nätverk kan det bli 
kostsamt och det kan krävas mer än vad det finns resurser till. Mer öppenhet kräver också 
utökad organisation och ledning samt anpassade processer, vilket kan vara resurskrävande 
både ekonomiskt och tidsmässigt. Även Leiponen & Helfat (2009) fann stöd för fallande 
marginalnytta för sökbredd men de argumenterar att detta sker efter ett relativt stort antal 
källor, vilket pekar på att bredd generellt är positivt för innovationsprestation. För att uppnå 
positivt innovationsresultat behöver strategierna vara i balans med varandra men även 
företagens övriga strategier och kraven för framgång måste ge mer än det tar. 
 
Studier visar att inom SMF finns företag som använder både djupa och svaga relationer i sina 
nätverk (Lowik, van Rossum, Kraaijenbrink & Groen 2012). Oftast är det då ett fåtal djupa 
som kompletteras upp med flera svaga. De djupa relationerna har många gånger pågått under 
längre tid och består främst av kunskapskällor för innovation. Lowik et al. (2012) har 
konstaterat att de vanligaste djupa externa källorna hos SMF är leverantörer, kunder och 
kunskapsinstitut. Långa samarbeten blir djupare eftersom nätverksparterna utvecklar sin 
kunskap och därmed kan bidra med nytt sinsemellan. Detta motsäger tidigare studier som 
visat att nätverken har en fallande marginalnytta när samarbetena blir djupare (Laursen & 
Salter 2006; Katila 2002). 
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2.6 Innovationsprestation - Sätt att mäta effekten 
Kunskapen om hur man ska mäta innovation är begränsad både i teorin och i praktiken. Hela 
tiden pågår diskussioner om hur innovationsaktiviteter ska kunna mätas, ska de fokusera på 
absoluta resultat eller relativa (Näringsdepartementet 2012). Genom att mäta 
innovationsaktiviteter blir nyttan av dessa synligare och det blir tydligare vad som krävs för 
att öka kapaciteten och kvalitén hos företagen, frågan är bara hur det ska göras och vilka 
nyckeltal som ska vara i fokus vid dessa mätningar. Kleinknecht, Van Montfort &  Brouwer 
(2002) tycker att FoU är ett bra mått att använda som indikator på innovationsförmågan, men 
det innehåller också brister då det inte innefattar andra viktiga faktorer så som patent, licens 
och personalutveckling (Brouwer & Kleinknecht 1997). Detta gör att mätningen av 
innovation kräver nya mätsystem, vilka ännu inte fastställts (Näringsdepartementet 2012). 
Du, Levin & Vanhaverbeke (2014) föreslår att mätningar kan göras genom att studera 
intäkterna av innovationsprojekten. Det kan dock vara så att mätningen av 
innovationsprestationen inte är så enkel att den går att knyta till en mätmetod. Flera olika 
nyckeltal kan behövas för att sedan tillsammans utgöra ett system som mäter prestationen. 
Huang, Lai, Lin och Chen (2012) menar att det behövs fem olika mått för att få med alla sidor 
av innovationsprestation, 1) genomsnittliga avkastningen på investeringen, 2) genomsnittlig 
vinstmarginal, 3) genomsnitt avkastning på försäljningen, 4) den genomsnittliga 
marknadsandelen och 5) genomsnittlig försäljningstillväxt. 
 
 2.7 Hypotesutveckling 
Vår studie undersöker företag som bedriver innovationsarbete, det vill säga företag som 
arbetar med att ta fram nya eller väsentligt förbättrade produkter eller processer som företaget 
är först att introducera på marknaden eller som introducerar i det egna företaget för första 
gången (OECD 2005). Hur dessa arbeten är utformade med avseende på företags sökbredd 
och sökdjup för respektive innovationstyp är ännu oklar men man har konstaterat att 
procedurerna kring innovationsarbetet är olika för de olika typerna (Edquist, Hommen & 
McKelvey 2002). Utformandet av innovationsnätverk kan innehålla en blandning av både 
djupa och svaga relationer och det har konstaterats att alla typer finns representerade bland 
företag (Lowik et al. 2012; Lazzarotti & Manzini 2009). Olika öppna innovationer kräver 
olika kombinationer av sökdjup och sökbredd i nätverken. 
 
Tidigare studier visar att det finns ett positivt samband mellan sökbredd och 
innovationsprestation (Leipon & Helfart 2009; Laursen & Salter 2006). Sambandet visar 
dock på fallande marginalnytta då företag inte kan ta in kunskap från obegränsat antal externa 
parter, men denna brytpunkt ligger först efter ett stort antal parter (Leiponen & Helfat 2009). 
Studier har även funnit ett positivt samband där breda och långa samarbeten leder till bättre 
innovationsresultat (Garriga, Krogh & Speath 2013), alternativt att breda och nya samarbeten 
påverkar prestationen positivt (Gronum, Verreynne & Kastelle 2012). Oavsett om ett positivt 
samband mellan sökbredd och innovationsprestation skulle belastas med en fallande 
marginalnytta eller inte pekar detta på att sambandet finns och att det till viss del bör vara 
positivt.  
  
Produktinnovationer sker ofta i nätverkssamarbeten med kunder medan processinnovationer 
sker i samarbete med leverantörer (Boer & During 2001), men även andra samarbetspartners 
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är vanliga att arbeta med (Du, Love & Roper 2007). Att det är vanligt för företagen att 
samarbeta med externa parter både inom produktinnovation och processinnovation tyder på 
att företagen funnit att de gynnas av dessa samarbeten, vilket även borde innefattar positiva 
effekter på innovationsprestationen. Öppna företag är i större utsträckning involverade vid 
introduktionen av nya produkter på marknaden än stängda (Wynarczyk 2013) vilket tyder på 
att produktinnovation bör gynnas av samarbete med externa parter och därmed sökbredd. Vi 
antar att den positiva effekten av öppenhet är generell och därmed att sökbredd även kommer 
påverka innovationsprestationen för processinnovation positivt. Utvecklingen går ju hela 
tiden mot större öppenhet på marknaden och är fler företag öppna skapas automatiskt en 
större bredd (Chesbrough & Brunswicker 2014; Chesbrough & Crowther 2006). Externt 
fokus har även visat sig vara nödvändigt för företags allmänna utveckling (Kafouros & 
Forsans 2012; Chesbrough & Crowther 2006) 
 
Litteraturen tar upp flera olika externa parter som är vanliga vid samarbeten (Lowik et al. 
2012), vilket ger oss uppfattningen om att flera samarbeten är bra för olika ändamål. Bredden 
av externa parter kan också bidra till mer varierad och kompletterande kunskap. Det någon 
inte kan hjälpa till med täcks upp av någon annan för att företagen snabbt ska kunna driva 
sina arbeten framåt. Olikheter och variationer inom nätverk har visat sig vara positiva 
(Sandberg et al. 2014), och variationer är inte möjligt utan en bredd. Samarbeten har visat sig 
gynna företags konkurrenskraft då de underlättar vägen från idé till färdig innovation 
(Wynarczyk 2013; Porter & Stern 2001). 
  
H1 Sökbredd påverkar innovationsprestation positivt 
 
Studier har även funnit ett medelstarkt positivt samband mellan sökdjup och 
innovationsprestation (Leipon & Helfart 2009; Laursen & Salter 2006), men även här kan 
man se en viss fallande marginalnytta då företag efter en tid inte längre kan få ut mer av 
samarbetet. Utbytet mellan parterna är fullgjort.  
 
Samarbeten via nätverk kan underlätta innovationsprestationen då nära samarbeten skapar 
flexibilitet som kan generera i snabba aggeranden (Porter & Stern 2001). Homogena nätverk 
där parterna engagerar sig i samarbetet och söker nya gemensamma kunskaper skapar mer 
förståelse och gemensam handling är en typ av nätverk (Sandberg et al. 2014). För att bygga 
en relation och tillit krävs oftast längd och det finns studier som visar att långa samarbeten 
leder till bättre prestation (Garriga, Krogh & Speath 2013), vilket tyder på att företagen då 
hinner bygga upp djupa och intensiva samarbeten. Genom djupa samarbeten lär parterna 
känna varandra bättre och förstå hur den andras arbete är uppbyggt (Sandberg et al. 2014). På 
så sätt kan de anpassa sig efter varandra och bidra med mer relevant kunskap som kan vara 
till nytta för innovationsarbete för flera parter. 
 
Lowik et al. (2012) har funnit att SMF använder både djupa och svaga relationer i sina 
nätverk utifrån deras behov. Oftast är det ett fåtal djupa och flera svaga. När företagen får 
bättre förståelse för vad deras kunder vill ha för produkter kan de också lättare utveckla dem 
efter kundernas behov och skapa efterfrågan på sina produkter (Lundvall & Lindgaard 
Christensen 2004). Vid djupa samarbeten med leverantörer kan företagen skapa effektivare 
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leveranser och då sparar både tid och pengar som de istället kan lägga på vidareutveckling. 
Detta antyder på att djupa samarbeten bygger upp förtroenden som kan ha en positiv verkan 
både för framtidens utvecklingsprojekt och slutresultatet av innovationen. 
 
H2 Sökdjup påverkar innovationsprestation positivt 
 
Ur definitionen av processinnovation (OECD 2005) fås att det är en ny eller avsevärd 
förbättrad process, distributionsmetod eller stödverksamhet som införts för företagets 
produkter, detta tyder på att processinnovationer främst sker inom ett företaget för att 
förbättra produktionen. Produktinnovationer däremot innebär en ny eller förbättrad produkt 
som introduceras på marknaden, vilket då ger en större extern påverkan. Edquist, Hommen & 
McKelvey (2002) beskriver detta som att produktinnovationer är nya eller förbättrade 
produkter, vilket är en fråga om vad som ska produceras, medan processinnovationer är nya 
sätt att producera produkten på och blir då en fråga om hur produkten framställs. 
Slutresultatet av en processinnovation kommer därför finnas inne i företaget, medan 
slutresultatet av en produktinnovation ska ut från företaget. Produktinnovationer får ett större 
externt fokus medan processinnovationer sker mer internt. Processinnovationer är ofta 
komplext uppbyggda med många speciellt anpassade lösningar som optimeras till just det 
specifika företaget där processen skall finnas (Davenport 1993). Vi kan därför förvänta oss att 
nätverkssamarbeten har större betydelse för produktinnovationer än processinnovationer då 
fler parter har en direkt påverkan av produktinnovationen genom det externa fokuset, men 
också för att studier visat skillnader var innovationerna har sitt fokus. 
  
Att kontinuerligt arbeta med innovationer ger generellt en högre omsättning i företaget 
(Martinez-Ros & Labeaga 2009; Schumpeter 1947). Produkter är mer beroende av 
kontinuerliga aktiviteter än processer (Martínez-Ros & Labeaga 2009). En processinnovation 
utan produktinnovation kommer med tiden att upphöra då processerna behöver produkterna 
för att fortleva (Lundvall & Lindgaard Christensen 2004). Finns det inga produkter behövs 
heller inga processer som producerar dem. Tavassoli och Karlsson (2015) hittade ett tydligt 
samband mellan produktinnovationer och kontinuerlig FoU, vilket de tolkade som att de 
krävs kontinuerligt arbete med innovationerna för att lyckas med produktinnovationer. Detta 
pekar på att produktinnovationer kräver mer av företaget, men är också det som är viktigast 
och som de prioriterar om de inte har möjlighet att driva båda innovationsområderna lika 
mycket. Samtidigt visar studier (Martínez-Ros & Labeaga 2009) att produktinnovationer inte 
är lika känsliga för konjunktursvängningar som processinnovationer är. En lågkonjunktur har 
där med en större negativ påverkan på processer än produkter vilket bidrar till att företagen 
minskar utvecklingen av processer tidigare än för produkter. Även detta tyder på att djup och 
bredd har en starkare påverkan på innovationsprestationen för produktinnovationer då 
företagen väljer att lägga ner processutvecklingen före produktutvecklingen. 
  
Detta resonemang om att produkter kräver mer kontinuerliga aktiviteter än processer samt att 
produkter har ett mer extern fokus och påverkar flera medan processer är med 
företagsanpassade och komplexa får oss fram till vår tredje hypotes.  
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H3 Sökdjup och sökbredd har starkare påverkan på innovationsprestation för 
produktinnovation jämfört med processinnovation.  
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3. Metod och material 
Nedan beskrivs de metodval vi har valt som hjälpmedel för att söka svaret till våra 
frågeställningar och hypoteser. Vi beskriver vårt urval mer utförligt samt vårt material och 
hur vi har gått tillväga för att samla in vår data. Vi lyfter även viktiga ämnen som studiens 
etiska överväganden, dess reliabilitet och validitet.  
 
3.1 Metodval 
De frågeställningar och hypoteser som här studerats är riktade samband, det vill säga om det 
finns positiva samband, och studien har därför fått en kvantitativ ansats då detta är den metod 
som bäst undersöker samband med en viss riktning som inte enbart är utforskande (Howitt & 
Kramer 2011). Studien bygger på hypoteser som testades med hypotesprövning vilket också 
styrker valet av en kvantitativ metodundersökning. Genom en kvantitativ ansats har vi haft 
möjligheten att samla in många svar från ett förhållandevist fåtal variabler (Eriksson & 
Wiedergeim-Paul 2014). Val av insamlingsmetod föll på en webbenkät, då det är ett smidigt 
och resurssnålt tillvägagångssätt (Körner & Wahlgren 2013). En webbenkät möjliggör 
insamling av ett flertal svar under en kort tid, och vår insamlingstid var mycket begränsad. 
Nackdelen med denna metod är att det kan bli en stor andel bortfall (Baruch & Holtom 2008), 
vilket vi hantera genom att välja en digital enkät som möjliggjorde för oss att kontakta ett 
större antal företag direkt.  
 
3.1.1 Datainsamling  
Vår datainsamling började med att vi letade fram kontaktuppgifter till vårt urval via ett 
digitalt bolagsregister, allabolag.se, och sedan mejlade vi dessa företag. I vår undersökning 
valde vi att i första hand skicka vår enkät till någon i ledningsgruppen då det är de som oftast 
sköter de externa samarbetena åt företaget. I de fall då vi inte fann mejladresser till dessa 
skickades enkäten till företagets gemensamma mejladress. Mejlet bestod av en presentation 
av oss, vårt arbete och det resultat vi hoppade kunna bidra med. Vidare fanns en inbjudan till 
vår enkät där deltagarna fick svara på 16 frågor kring deras externa samarbeten och 
innovationsarbeten. Enkäten var öppen i 2 veckor och efter 1 vecka skickades ett 
påminnelsemejl. Vi valde att skapa vår enkät via google doc formulärfunktion då flera andra 
liknande program innehöll reklam, vilket vi ville undvika. Genom att skapa vår enkät här 
kunde undersökningsdeltagarna enkelt ta sig till frågorna och vi kunde sedan samla in och 
sammanställa svaren. Frågeformuläret i sin helhet finns som bilaga. 
 
För att få fram dessa utgick vi ifrån ett nätbaserat bolagsregister och hämtade vårt urval från 
hemsidan allabolag.se (2015). Där fanns en sammanställning av alla bolag i Sverige, och vi 
kunde sedan avgränsa vår sökning. Det finns flera bolagsregister, och anledningen till att vi 
valde just allabolag.se var för att vi ansåg att det var den sidan som hade bäst 
avgränsningsfunktioner som kunde passa det urvalet vi eftersökte. 
 
3.2 Population och urval 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till svenska små och medelstora företag, SMF. 
Detta på grund av att SMF står för 39,9% av sysselsättningen (GD näringsliv 2014), mest av 
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alla företagsstorlekar och är därmed ett viktigt segment för samhället. SMF är enligt SCB 
(2014) företag med 10-249 anställda, SCB följer samma uppdelning som den årliga 
europeiska enkätundersäkningen Community Innovation Survey (CIS) (OECD 2005) vilken 
många betydande artiklar tagit sin data ifrån till exempel; Tavassoli och Karlsson (2015), 
Garriga, Krogh, och Spaeth (2013) och Laursen och Salter (2006). Parida, Westerberg och 
Frishammar (2012) har i sin studie på svenska SMF valt att rikta in sig på teknologiska 
företag då dessa agerar i en dynamisk miljö där innovativa aktiviteter är nödvändiga för 
tillväxt och överlevnad. Vi följer Parida, Westerberg och Frishammars (2012) argument och 
riktat därför också in oss på tillverkande företag vilka vi anser bör hålla en hög teknologisk 
nivå och även vara i behov av utveckling för att matcha marknadens efterfrågan och därmed 
antagligen även använda sig av OI aktiviteter.  
 
Baruch och Holtom (2008) rekommenderade att enkätundersökningar skulle ha en 
svarsfrekvens på minst 30 %. Vi uppskattade att 150 svar var en bra grund för vårt arbete och 
valde därför att kontakta dryg 500 företag. Baruch och Holtoms (2008) studie fokuserad dock 
mest på manuellt distribuerade enkäter, medan vår enkäten distribuerades elektroniskt genom 
ett webbverktyg. Enligt allabolag.se (2015) finns det 2142 st tillverkande SMF i Sverige, 
vilket utgjorde vår population. Vi valde via ett slumpmässigt urval ut och kontaktade 506 av 
dessa företag med målet att få ca 150 svar (506x0,3). Ett slumpmässigt urval användes, detta 
för att alla företag skulle ha samma möjlighet att bli valda (Körner & Wahlgren 2013). Vi tog 
de första 506 företagen på listan som stämde in med urvalsramen då  företagen presenterades 
slumpmässigt på allabolag.se.  Vi fick 91 svar vilket gav en svarsfrekvens på ca 18%. 
 
3.3 Variabler  
Bakgrundsvariabler som vi valt för studien är först variabler som har med företagets storlek 
och ålder att göra, antal anställda (ANT_ANS), företagets omsättning föregående år (OMS 
och logaritmerad version LOG_OMS), företagets ålder (VERK), Även Laursen och Salter 
(2006) använde dessa variabler i sin studie och de finns även med som standardfrågor i 
OECDs Community Innovation Survey (2005). Laursen och Salter (2006) kunde med sin 
studie inte finna att variablerna hade någon betydelse för sökdjup och sökbred påverkan på 
innovationsprestation. En fråga ställdes i enkäten om företaget bedrev egen FoU verksamhet 
eller ej, vilket vi ville kontrollera eftersom Tavassoli och Karlsson (2015) kunde konstatera 
starka samband mellan produktinnovation och kontinuerliga FoU satsningar. Även tidigare 
erfarenhet av OI undersöktes (PROD_OIE/PROC_OIE) då Love, Roper och Vahter (2013) 
kunde påvisa att tidigare erfarenhet av OI positivt påverkade innovationsprestationen. Det 
fanns även en kontrollfråga om företaget använder externa parter i sitt innovationsarbete 
(PROD_OI/PROC_OI). 
 
3.3.1 Beroende variabel 
För att mäta skillnaderna från vald sökstrategi inom vald innovationstyp, användes skalan 
innovationsprestation (Lasagni 2012). Skalan utgörs av två olika påståenden om företagets 
innovationsprestation. Första frågan undersöker om företaget introducerat nya innovationer 
de senaste två åren och det andra påståendet undersöker hur stor del av företagets omsättning 
de senaste två åren som kommit från nya innovationer. Detta fångar två viktiga aspekter av 
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ett företags innovationsprestation, antalet faktiskt introducerade innovationer och om företag 
lyckats få omsättning på sina tidigare innovationer i en skala. Att se till omsättning från nya 
innovationer är även något Du, Levin och Vanhaverbeke (2014) förespråkat. I Lasagnis 
(2012) studie uppvisade skalan en intern reliabilitet (cronbachs alpha) på α=0,709. Svaren till 
påståendena angavs på en sexgradig likertskala. För den aktuella studien undersöktes 
innovationsprestation för två olika innovationstyper, produktinnovation och 
processinnovation. Två olika skalor för innovationsprestation konstruerades, en för 
innovationsprestation inom produktinnovation (PROD_IP_INDEX) och en för 
innovationsprestation för processinnovation (PROC_IP_INDEX). Den interna reliabiliteten 
för skalorna uppmättes till PROD_IP_INDEX α= 0,862, PROC_IP_INDEX α= 0,931. 
 
3.3.2 Oberoende variabler 
För att mäta sökbredd och sökdjup användes en lätt modifierad version av den väl etablerade 
skalan breadth_collab (Laursen & Salter 2006). Skalan mäts genom att respondenten får välja 
vilka av 8 angivna externa samarbetsparters de använder i sitt innovationssamarbete och 
sedan ange på en skala på 0-3 hur djupt det samarbetet var. Den ursprungliga skalan hade 
alternativen: (1) leverantörer (2) kunder/klienter, (3) konkurrenter, (4) konsulter, (5) 
kommersiella laboratorier/FoU företag, (6) universitet eller andra högre utbildningsinstitut, 
(7) statliga forskningsinstitut, (8) privata forskningsinstitut. Alternativ 5 och 8 ansågs vara 
snarlika så dessa ersattes av ett nytt alternativ. Laursen & Salter (2006) diskuterade även om 
deras 8 alternativ eventuellt skulle kunna begränsa respondenternas svar i fall att de missat 
något. Därför ersattes alternativ 8 med alternativet “8 övriga”. Även en sammanhängande 
tilläggsfråga tillkom där respondenten öppet kunde ange vad den övriga källan var. Sökdjup 
tas alltså ur samma skala som sökbredd (Laursen & Salter 2006). Laursen och Salters 
originalskala uppvisade en intern reliabilitet (cronbachs alpha) på α=0,83. För att svara på vår 
frågeställning fick respondenterna svara på skalorna både för innovationstypen produkt och 
för process och skalorna benämndes PROD_COLLAB/PROC_COLLAB för sökbredd och 
för sökdjup benämndes skalorna till PROD_DEPTH/PROC_DEPTH. Den uppmätta interna 
reliabiliteten för skalorna PROD_COLLAB var α= 0,609 och PROC_COLLAB α= 0,654.  
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3.3.3. Skalor 
I nedan tabell finns en sammanställning av förkortningar på de skalor som använts i studien. 
För djupare beskrivning av enskilda skalor se texten ovan.  

 
Tabell 1 Skalor 

3.4 Databearbetning  
Den beroende variabeln innovationsprestation varierar stort mellan olika företag och 
litteraturen påvisar en mängd olika påverkansfaktorer, bland annat nämns det för denna studie 
oberoende variablerna sökbredd och sökdjup (Laursen & Salter 2006). Litteraturen pekar på 
att det skall finnas något sorts linjärt samband mellan de oberoende variablerna och den 
beroende variabeln, dock är det ej fastställt hur detta samband ser ut då litteraturen är 
motstridig (Garriga, Krogh & Speath 2013; Laursen & Salter 2006). För att undersöka att det 
verkligen är just dessa variabler som kan förklara variansen, tas även ett antal 
bakgrundsvariabler in som kontrolleras för att de inte påverkar resultatet. Då det förväntas 
finnas flera olika förklaringsvariabler för variansen i innovationsprestation utfördes multipla 
regressionsanalyser. För att analysera de utvalda variablerna undersöktes först data för att 
kunna säkerhetsställda att den uppfyllde de antaganden som krävs för att utföra regressioner. 
Sedan undersöktes variablerna för korrelationer sinsemellan. Efter det undersöktes skalornas 
interna reliabilitet. Då denna studie undersökte innovationsprestation både inom 
produktinnovation och processinnovation utvecklades regressionsmodeller där 
tillvägagångssätten var identiska men baserades på data från de olika områdena  

Grund regressionsekvationen 
Yi = B0 + B1X1i + B2X2i + B3X3i + B4X4i + B5X5i + B6X6i + ei 
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Modell 1, produktinnovation regressionsekvation 
PROD_IP_INDEXi = B0 + (B1)ANT_ANSi + (B2)LOG_OMSi + (B3)VERKi + 
(B4)PROD_OIEi + (B5)PROD_COLLABi + (B6)PROD_DEPTHi + ei 
 
Modell 2, processinnovation regressionsekvation 
PROC_IP_INDEXi = B0 + (B1)ANT_ANSi + (B2)LOG_OMSi + (B3)VERKi + 
(B4)PROC_OIEi + (B5)PROC_COLLABi + (B6)PROC_DEPTHi + ei 
 
Samma ekvation användes för båda modellerna, där Y var antingen innovationsprestation 
inom produktinnovation eller inom processinnovation och där variablerna korresponderade 
med vald innovationstyp. De statistiska databearbetningarna är utförda i statistikprogrammet 
IBM SPSS Statistics v20 32bit. 
 
3.5 Säkerställande av data inför regressionsanalys 
Insamlad data undersöktes för att säkerställa att majoriteten av variablernas distribution var 
normalfördelade. Normalfördelningen undersöktes för alla variabler med Q-Q-plots som 
visade att enbart variabeln omsättningen (OMS) var snedfördelad. Den logaritmerades genom 
att variabeln OMS transformerades med OMS=ln(1+OMS), vilket gjorde variabeln 
normalfördelad. Outliers undersöktes med outliers labeling rule (Hoaglin, Iglewicz  & Tukey  
1986) där datan ställdes upp i excel och beräknades för att se om det fanns några uteliggande 
residualer. Risken att de oberoende variablerna skulle korrelera med varandra för mycket i 
regressionsanalysen undersöktes genom att undersöka för multikolinearitet, detta utfördes 
genom att undersöka att tolerans och VIF värdena inte var för höga (Tabachnick & Fidell 
2001), denna teknik finns som tillval i SPSS när regressionen utförs. Om spridningen var 
jämn undersöktes genom ett visuellt test av residualplotten, där datan visade “cigarr formen” 
som kännetecknar den viktiga homoscedasticiteten (Tabachnick & Fidell 2001). För att 
optimera datan användes SPSS funktionen expectation maximization för att ersätta missing 
values, en teknik där utlämnade svar automatiskt fylls ut av SPSS för att maximera datan. 
 
3.6 Validitet/reliabilitet 
För att skapa så hög inre validitet som möjligt och för att undvika att vår enkät skulle mäta 
för lite, för mycket, eller fel sak valde vi att använda oss av beprövade skalor och frågor 
(Laursen & Salter 2006) i vår enkät (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Vi valde även att 
ha några kontrollfrågor för att stämma av att företagen som deltog i vår enkät verkligen 
ingick i vår population (Körner & Wahlgren 2013). Då allabolag.se (2015) inte hade en 
avgränsning som helt matchade vår SNI kod kan det ha resulterat i att vi har fått viss 
övertäckning i vårt urval. Vi har valt att hantera detta genom att vi i vårt mejlutskick 
informera om att det är tillverkande företag vi söker och en del av företagen har valt att avstå 
vår enkät då de inte bedriver någon egen tillverkning. Vi har försökt att hålla vår enkät så kort 
som möjligt för att de svarande ska skulle kunna ge så korrekt svar som möjligt på våra 
frågor (Körner & Wahlgren 2013). Vi valde även att ställa vissa kontrollfrågor för att se så de 
svarande har uppfattat frågorna korrekt. Vi erbjöd även personerna som svarade att kontakta 
oss i fall de hade några frågor, och hoppades på så sätt att vi skulle undvika detta i största 
mån. 
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För att höja reliabilitet i vår undersökning valde vi att genomföra en digital enkät. Detta 
hjälpte till att stärka reliabiliteten då alla svaranden fick samma tillgång till information samt 
att enkäten presenterats likadant till alla och inte påverkats av den person som utfört enkäten 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014), det vill säga en digital enkät hjälpte till att 
standardisera mätmetoden. Användandet av en digital enkät minskar även risken för 
hanterings- och avläsningsfel (Körner & Wahlgren 2013). Detta har vi ytterligare försökt att 
undvika genom att vi i största möjliga mån har sammanställt svaren digitalt men det finns 
fortfarande risk att vi har gjort någon form av analyseringsfel via feltolkningar av vårt 
resultat. Detta är alltid svårt att påverka. 
 
Vi har i vår undersökning valt att endast analysera primärdata för att minska eventuella 
mätfel som vi annars inte har haft möjlighet att påverka (Eriksson & Wiedersheim-Paul 
2014). Även primärdata kan innehålla fel till exempel om respondenterna svarat fel (medvetet 
eller omedvetet) eller om de misstolkat frågan. Det kan också uppstått instrumentfel som 
felformuleringar eller konstigt ställda frågor. 
  
Innan vi skickade ut vår enkät lät vi en testgrupp läsa igenom enkäten så att vissa eventuella 
oklarheter kunde rättas till (Körner & Wahlgren 2013). Vårt val att använda frågor från 
tidigare studier har gjort att reliabiliteten på frågorna redan har testat vid ett tidigare tillfälle 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). De flesta frågor var från början på engelska och för att 
säkerställa att översättningen blev så korrekt som möjligt översatte vi alla tre oberoende av 
varandra alla frågor och kom sedan gemensamt fram till vilken översättning som skulle 
användas. 
 
3.7 Etik 
All information som inhämtats är helt anonym. Genom att enkäten ställdes via ett webbaserat 
program har inte ens vi kunnat urskilja vem som svarat, utan bara se resultaten. Vi har inte 
ställt några personliga eller stötande frågor, och inte heller ställt frågor där svaren kunnat leda 
oss till avsändaren. Vi har från arbetets början till slut varit väldigt noggranna med att ange 
alla källor och korrekta referenser till all den text och information vi har hämtat från yttre 
källor (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Vi har inte angett någon information utöver den 
vi har hittat tidigare studier kring eller som är allmänt känt. 
 



28 

4. Resultat 
Nedan sammanställs och analyseras den data som samlats in. Multipla regressionsanalyser 
utförs. Även deskriptiv data, korrelationer och skalors interna reliabilitet presenteras. 
Kapitlet avslutas med hypotesprövning. 

4.1. Deskriptiv statistik, korrelationer och intern reliabilitet för skalorna 
Deskriptiv statistik med skalornas minvärde och maxvärden, medelvärden och 
standardavvikelser visas i tabell 2, korrelationen mellan skalorna visas i tabell 3 och 4, och 
skalornas uppmätta chronbachs alpha jämförd med originalstudiernas uppmätta alphavärden 
återfinns i tabell 5. 

4.1.1 Deskriptiv statistik 

 
Tabell 2 Deskriptiv statistik för variabler 

4.1.2 Korrelationer 
Korrelationerna, bedömdes utifrån Cohens (1988) riktlinjer, där ett värde mellan 0.10 och 
0.29 räknas som en svag korrelation, 0.30 till 0.49 som en medelstark och 0.50 till 1.00 som 
en stark korrelation. 
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Tabell 3 Korrelationsmatris för modell 1, produktinnovation 

 
Tabell 4 Korrelationsmatris för modell 2, processinnovation 

Sökdjup och sökbredd korrelerar då de logiskt sett är två begrepp som ligger väldigt nära 
varandra, de även beräknats ur samma skala, i led med hur Laursen och Salter (2006) gjort 
med skalorna. Det kan dock påverka korrelationen. Även FoU korrelerar medelstarkt och 
visar ett signifikant negativt samband med sökdjup och sökbredd, det kan visa på ett 
motsatsförhållande. För regressionsanalyserna togs FoU bort då bakgrundsvariabler inte bör 
korrelera med andra oberoende variabler av diskriminantvaliditetsskäl. I modell 2 uppvisar 
FoU till skillnad från modell 1 ingen korrelation med sökdjup och sökbredd, ändock togs 
variabeln bort för att de båda modellerna skulle ha samma variabler och underlätta 
jämförelser. 
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4.1.3 Resultat för mätskalor 
De beroende och oberoende skalorna har undersökts med chronbachs alpha för att mäta dess 
interna reliabilitet. Ingen av skalorna hade blivit högre om någon item hade raderats. 

 
Tabell 5 Skalornas interna reliabilitet 

De oberoende variablerna sökbredd/sökdjup uppvisade låg intern reliabilitet i jämförelse med 
tidigare studier, kan bero på att det lägsta ankaret var svårtolkat. För de beroende variablerna 
uppvisades högre reliabilitet än för tidigare studier vilket är ett gott betyg för den aktuella 
studien. 

4.2 Regressioner 
Insamlad data undersöktes för att säkerställa att majoriteten av variablernas distribution var 
normalfördelade. Vårt materiaö undersöktes för normalfördelning, outliers, multikolinearitet, 
homoscedasticitet och toleransnivåer, för att säkerhetsställa att antagandena för att utföra 
multipel regressionsanalys möttes. För att optimera vår data användes expectation 
maximization för att ersätta missing values. Normalfördelningen undersöktes för alla 
variabler med Q-Q-plots som visade att enbart variabeln omsättningen (OMS) var 
snedfördelad. Den logaritmerades genom att variabeln OMS transformerades med 
OMS=ln(1+OMS), vilket gjorde variabeln normalfördelad.  

4.2.1 Regressionsmodeller 
För modell 1 undersöktes den beroende variabeln produktinnovations prestation 
(PROD_IP_INDEX) i en multipel regressionsanalys. Ingen av bakgrundsvariablerna kunde 
uppvisa signifikans. Båda de oberoende variablerna sökbredd (PROD_COLLAB) och 
sökdjup (PRDO_DEPTH) uppvisade signifikanta positiva samband med den beroende 
variabeln. Modell 1, produktinnovation, var signifikant till p< 0,001 och adjusted R² var 
0,270. För modell 2 undersöktes den beroende variabeln processinnovations-prestation 
(PROD_IP_INDEX) i en multipel regressionsanalys. Ingen av bakgrundsvariablerna kunde 
uppvisa signifikans. Den oberoende variabeln sökbredd för processinnovation 
(PROC_COLLAB) visade överraskande ett icke signifikant samband. Den oberoende 
variabeln sökdjup för processinnovaiton (PROC_DEPTH) påvisade däremot ett signifikant 
positivt samband. Modell 2, processinnovation, var signifikant till p= 0,003 och adjusted R²
var 0,149.Ingen av bakgrundsvariablerna för någon av modellerna visade någon påverkan, det 
var enbart de oberoende variablerna   
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Modell 1, 
produktinnovatio
n 

    

  B t Sign. 

Antal anställda  -0,341 -1,011 0,315 

Omsättning***  -0,099 -1,205 0,231 

Verksamt/år  -0,451 -1,704 0,092 

Erfarenhet av OI  -0,011 -1,28 0,204 

Sökbredd  0,188 2,897 0,005** 

Sökdjup  0,522 2,663 0,009** 

Adjusted R² 0,27   0,000** 

     

Modell 2, 
processinnovation 

    

  B t Sign. 

Antal anställda  0,002 0,005 0,996 

Omsättning***  -0,035 -0,432 0,667 

Verksamt/år  0,083 0,315 0,753 

Erfarenhet av OI  -0,015 -1,444 0,153 

Sökbredd  0,088 1,360 0,178 

Sökdjup  0,454 2,821 0,006** 

Adjusted R² 0,205   0,003** 

Beroende variabel: innovationsprestation 
*Korrelation är signifikant till 0,05 nivån, **korrelation är signifikant till 0,01 
nivån,***Logaritmerad 
 
Tabell 6 Regressionsanalyser för modell 1 och 2 
Ostandardiserad beta koefficient, t-värde och signifikans 
 



 32 

4.2.2 Regressionsekvationer 
 
Regressionsekvation för modell 1, produktinnovation  
 
Yi = B0 + (-0,341)ANT_ANSi + (-0,099)OMS_LOGi + (-0,451)VERKi + (-
0,11)PROD_OIEi + (0,188)PROD_COLLABi + (0,522)PROD_DEPTHi + ei 
 
Regressionsekvationen för modell 2, processinnovation  
 
Yi = B0 + (0,002)ANT_ANSi + (-0,035)LOG_OMSi + (0,083)VERKi + (-
0,015)PROC_OIEi + (0,088)PROC_COLLABi + (0,454)PROC_DEPTHi + ei 
 
4.3 Hypotestest 
Hypotes 1 - Sökbredd påverkar innovationsprestation positivt. 
Nollhypotesen kan förkastas då sökbredd uppvisar signifikanta positiva samband med 
innovationsprestation för produktinnovation (modell 1), däremot behålls nollhypotesen 
avseende processinnovation (modell 2) där ingen signifikans kunde hittas. För 
produktinnovation uppvisar sökbredd en ostandardiserad b-koefficient på 0,188, ett t-värde på 
2,897 och signifikans på p<0,05.  För processinnovation uppvisar sökbredd en 
ostandardiserad b-koefficient på 0,088, ett t-värde på 1,360 och signifikans på p>0,05. 
 
Hypotes 2 - Sökdjup påverkar innovationsprestation positivt. 
Nollhypotesen kan förkastas då sökdjup uppvisar signifikanta positiva samband med 
innovationsprestation både för produktinnovation (modell 1) och för processinnovation 
(modell 2). För produktinnovation uppvisar sökdjup en ostandardiserad b-koefficient på 
0,522 ett t-värde på 2,663 och signifikans på p<0,05.  För processinnovation uppvisar 
sökdjup en ostandardiserad b-koefficient på 0,454 ett t-värde på 2,821 och signifikans på 
p<0,05. 
 
Hypotes 3 - Sökdjup och sökbredd har starkare påverkan på innovationsprestation vid 
produktinnovation jämfört med processinnovation. 
Nollhypotesen kan förkastas då sökdjup och sökbredd påvisar starkare påverkan på 
innovationsprestation vid produktinnovation än vid processinnovation. För produktinnovation 
är påverkan av sökbredd och sökdjup signifikanta till p<0,05 med ostandardiserade b-
koefficienter på 0,188 för sökbredd och 0,522 för sökdjup. Mot processinnovations påverkan 
som enbart visar signifikans för sökdjup till p<0,05 med ostandardiserad b-koefficient på 
0,454 och sökbredd p=0,178, ostandardiserad b-koefficient 0,088. 
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5. Diskussion 
Nedan kopplas teorin från tidigare forskning ihop med det resultat som just presenterat för 
att analyseras och diskuteras. Kapitlet inleds med en tillbakablick på vår frågeställning och 
syftet med arbetet, för att sedan visa hur vi med hjälp av vårt resultat kan besvara detta.  
 
5.1 Återkoppling 
Syftet med denna studie är att studera hur sökdjup och sökbredd i öppna nätverk påverkar 
innovationsprestationen. Vi väljer dessutom att särskilja produktinnovationer och 
processinnovationer för att se om vi kan hitta någon skillnad i hur företagen konstruerar sina 
öppna nätverk inom dessa två innovationsområden. Studien ämnade undersöka om sökbredd 
och sökdjup påverkade innovationsprestation positivt samt om sökbredd och sökdjup hade 
starkare påverkan på innovationsprestation vid produktinnovation jämfört med 
processinnovation. 
 
5.2 Huvudresultat 
Vi ställde oss frågan Hur påverkar företags sökdjup och sökbredd innovationsresultat hos 
produktinnovation och processinnovation? och kunde via regressionsanalys konstatera att för 
H1 så påverkade sökbredd enbart innovationsprestation positivt för produktinnovation, vilket 
vi inte kunde bevisa för processinnovation. Detta stämmer delvis med tidigare studier som 
visat ett positivt samband mellan sökbredd och innovationsprestation (Garriga, Krogh & 
Speath 2013). Vi trodde att bredden för både produktinnovation och processinnovationer 
skulle ha ett positivt samband med innovationsprestation då tidigare studier visar att 
företagen använder sig av flera externa parter vid arbeten inom både dess områden (Du, Love 
& Roper 2007; Boer & During 2001). Det har vi dock inte kunnat få fram genom vårt 
resultat, utan endast ett positivt samband mellan sökbredd och innovationsprestation för 
produktinnovationer. För processinnovationerna finner vi ingen signifikans för ett positivt 
samband mellan sökbredd och innovationsprestation, men det säger inte heller att det skulle 
vara negativt för företagen att samarbeta med externa parter vid arbetet med 
processinnovationer.  
 
Tidigare forskning har även funnit att det positiva sambandet mellan sökbredd och 
innovationsprestation bara stämmer delvis då det belastas med en fallande marginalnytta vid 
för stor bredd (Lausen & Salter 2006; Katila 2002), men inte heller detta kan förklara varför 
vi inte finner något positivt samband för processinnovation. Brytpunkten för denna fallande 
marginalnytta ligger dessutom på ett högt antal externa källor vilket tyder på att bredd 
generellt ses som något bra (Leiponen & Helfat 2009).  
 
Många studier har visat att samarbeten med flera parter kan skapa positiva effekter som bättre 
konkurrenskraft, flexibilitet och snabbt agerande (Porter & Stern 2001), samt att det inom 
SMF finns en positiv koppling mellan bredd för OI nätverk över lag (Sandberg et al. 2014) 
vilket gör att resultatet ovan förvånar oss. Flexibilitet och snabbt agerande borde behövas 
även vid processinnovationer, men som Lazzarotti och Manzini (2009) visat på finns det 
företag som använder sig av alla typer av bredd och alla olika variationer anses vara bra till 
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olika innovationsbehov. Då processinnovationer sker mer internt och innebär utveckling och 
förbättring inom det enskilda företaget (Edquist, Hommen & McKelvey 2002) anpassas 
processerna efter företaget specifika behov. Processinnovationer är därför mer komplexa ur 
flera aspekter och ingen är den andra lik (Davenport 1993). På så sätt blir processerna svårare 
att kopiera mellan företagen, och varje företag behöver utveckla sina egna 
processinnovationer. Vår tolkning av detta, och som i så fall till viss del kan förklara varför 
vårt resultat och hypotes inte samstämmer, är att när företagen ska utveckla unika processer 
behöver de djupa samarbete med några få som kan sätta sig in ordentligt i hur företaget 
fungerar. 
 
Resultatet av regressionsanalysen visade även att för H2 så påverkar sökdjup 
innovationsprestation positivt både inom produktinnovation och processinnovation, vilket är 
det resultat vi förväntade oss. Litteraturen har tidigare konstaterat att man har funnit positivt 
samband mellan sökdjup och innovationsprestation, men det samband man har funnit har 
bara varit medelstarkt (Leipon & Helfart 2009; Laursen & Salter 2006). Vår studie visar 
också ett medelstarkt samband för sökdjup och innovationsprestation och styrker därmed 
tidigare forskning. Vid studie av enbart SMF har man sett att företag varierar djupa och svaga 
relationer vid nätverkskonstruktion (Lowik et al. 2012). De djupa är oftast färre än de svaga. 
Sandberg et al. (2014) konstaterar att företag genom djupa samarbeten lär känna varandra 
bättre och förstå hur den andras arbete är uppbyggt vilket kan gynna nätverkens aktiviteter. 
De har även konstaterat att homogena nätverk oftast skapas när nätverken gemensamt ska 
utveckla ny kunskap och där vad som blir den slutgiltiga innovationen ännu är oklart. Oftast 
är dessa processer mer explorativa vilket leder till att parterna måste agera med varandra. Det 
i sin tur skapar djupare samarbeten. Mer heterogena och starkare relationer mellan parterna i 
nätverk har kunnat knytas till bättre effektivitet i sin tur (Gronum, Verreynne & Kastelle 
2012).  
 
Förutom de skillnader vi funnit mellan sökdjup/sökbredd och våra innovationsområden i 
hypotesprövningen har vi också valt att titta djupare på skillnaderna mellan medelvärdena för 
sökdjup och sökbredd och respektive innovationstyp. som vi kan se i tabell 2 är medelvärdet 
för sökbredd för produktinnovation 3,6 parter och för processinnovation 2,4 parter. Där kan 
man se att det är vanligare med en större bredd för produktinnovation än för 
processinnovation vilket kan vara ett tecken på att vårt resonemang ovan, att det lämpar sig 
bättre med större bredd för produktinnovation än för processinnovation, stämmer. För 
sökdjup är medelvärdet för produktinnovation 1,7 och för processinnovation 1,6.  
Diagrammen för djup kan bli något missvisande då det är ett medelvärde av sökdjupet hos 
alla företagens externa parter. Om ett företag har flera ytliga samarbeten och endast ett fåtal 
djupa, vilket litteraturen visar är vanligt (Lowik et al. 2012) kan de ändå få ett lågt värde för 
djup. Vi kan konstatera att överlag är skillnaderna överlag mellan produkt och process är 
mycket små med vår mätmetod.  
 
Det visade sig också för H3 att sökbredd och sökdjup har större påverkan på 
innovationsprestation inom produktinnovation än inom processinnovation. Även detta kan till 
viss del förklara med hjälp av Edquist, Hommen och McKelvey (2002) som menar att 
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processer har ett mer internt fokus medan produkterna fokuseras utåt. I och med att det främst 
är företaget som påverkas och har nytta av utvecklingen av processer är det dels inte lika 
intressant för andra att dela sin kunskap men heller inte lika enkelt för företagen att ta till sig 
andra företags kunskap. Vi har också tagit upp att processer är komplexa (Davenport 1993), 
och innehåller många tekniska funktioner och samspel inom organisationen. Detta gör att 
processerna blir svårare för företagen att kopiera från andra men också att det är svårare att 
dra nytta av andras kunskap vilket kanske inte motiverar externa parter att delta i 
utvecklingen av andras samarbeten. Att både sökdjup och sökbredd påverkar 
produktinnovationerna starkare än processinnovationerna kan därmed bero på att företagen 
inte kan utnyttja sitt nätverk i samma utsträckning inom processinnovationer som för 
produktinnovationer. Även om företagen vill söka brett och djupt vid utvecklingen av 
processer så har de inte så stor nytta av det då olika parters processer och funktioner inte ser 
likadana ut. Processer är unika och måste anpassas efter företaget. 
  
Processinnovationerna är också beroende av produkterna för att kunna existera (Lindvall & 
Lindgaard Christensen 2004). Om företagen inte utvecklar sina produkter eller kommer med 
nya behövs inga förbättringar eller förnyelser av processerna heller. Det gör att företagen 
väljer att prioritera produktutveckling före processinnovationer, och produktionnovationerna 
kan då får ett större fokus i företagets innovationsarbete. Produktinnovationerna har dessutom 
visat sig kräva ett mer kontinuerligt arbete än processinnovationerna gör (Martínez-Ros & 
Labeaga 2009), vilket även det kan bero på att processerna fokuseras mer internt medan 
produkterna riktas externt ut ur företaget samt att processerna är beroende av produkterna. 
Martínez-Ros & Labeaga (2009) pekar på att företagen måste prioriterar produkterna framför 
processerna när de inte kan driva båda, vilket vi tolkar som att det krävs mer tid, energi, 
pengar och andra resurser för arbetet med produktinnovationer. Kunskap och idéer kan till 
viss del finnas externt i nätverken, och företaget kan då utnyttja det för att spara tid och 
pengar som de annars hade behövt lägga på att ta fram dessa resurser själva.  
 
Den andra frågan vi ville besvara var Vilka skillnader i företags sökstrategi med avseende på 
bredd och djup finns mellan produktinnovation och processinnovation? vilket vi gjort med 
hjälp av att studera medelvärden och fördelningar bland samarbetsparterna mellan de olika 
innovationstyperna.  
 
Vad som kan konstateras från tabell 3 är att för produktinnovation var den vanligaste 
samarbetsparten klienter och kunder, 95% av företagen använde sig av denna 
samarbetsparten, sedan kom leverantörer med 88%, konsulter med 60% och universitet och 
andra högskolor med 44%. Vårt resultat stämmer där med överens med litteraturen som 
benämner kunder som den viktigaste samarbetsparten för produktinnovation (Du, Love & 
Roper 2007).  
 
För processinnovation kan man i tabell 3 se att den vanligaste samarbetsparten var 
leverantörer som 86 % av företagen samarbetade med. Sedan kom konsulter som 60% 
samarbetade med, klienter och kunder med 58% och universitet och andra högskolor med 
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36%. Även detta överensstämmer med tidigare litteratur som benämner att leverantörer oftast 
är den viktigaste källan för processinnovation (Du, Love och Roper 2007).  
 
Tidigare har konstaterats att de vanligaste djupa externa källorna hos SMF är leverantörer, 
kunder och kunskapsinstitut (Lowik et al. 2012). Genom ovanstående resultat kan vi se att 
dessa tre även ingick bland de fyra mest vanligaste från vårt material, men även en ytterligare 
som var något vanligare än universitet och andra högskolor (som vi valt att jämföra 
kunskapsinstitut med) nämligen konsulter. Hela 60 % av företagen som använde sig av OI i 
vårt material hos både produktinnovation och processinnovation använde konsulter som en 
källa i deras arbete. Som vi kan se i tabell 3 användes även alla källor hos något av företagen 
men i olika stor utsträckning, detta styrker Sandberg et al. (2014) resultat där man konstaterat 
att skillnader bland aktörer inom nätverk är viktiga för att lyckas med innovation. Vi har dock 
inte studerat vilka av dessa parter som är vanligast att ha djupa respektive svaga samarbeten 
med. En sådan sammanställning hade ytterligare vidgat perspektivet kring 
nätverkskonstruktioner. 
 
Företagen vi studerade fick möjlighet att välja övriga samarbetsparter i vår enkät. Av de som 
innoverade inom produktinnovation valde 18 företag övriga, och för processinnovation valde 
10 företag övriga. De fick även möjlighet att ytterligare precisera vilka dessa övriga 
samarbetsparter var men få valde att göra det. Av de preciserade svaren som kom in var det 
inom produktinnovation: designes, systerbolag och arkitekter/formgivare och för 
processinnovation: koncernen. Vi anser att designers och arkitekter/formgivare är sådana 
exempel som skulle kunna räknas till konsulter men det är en definitionsfråga som tydligen 
de svarande är oeniga med oss kring. Konsuler kan ses som ett brett begrepp och de företag 
som angett dessa svar kan ha ansett att deras samarbeten med dessa parter inte var av 
traditionell art och valde därför att specificera sig. Vi tycker däremot att systerbolag eller 
koncernen är ett intressant exempel och att det var viktigt att de svarande valde att lyfta fram 
dessa. Trots att man ingår i samma moderbolag kan man ha samarbeten i samma form som 
med externa parter, vilket också kan ha stor inverkan på innovationsresultatet. Företag som 
ingår i en stor multinationell koncern har visat sig ha bättre förutsättningar över lag än andra 
företag att innovera och det styrker vår tanke om att koncernen bör ingå som en möjlig 
samarbetspart i framtida studier (tillväxtanalys 2009).  
 
Totalt av våra 91 svaranden innoverade 84 företag inom produktinnovation och 72 företag 
inom processinnovation. Detta visar på att en stor andel företag innoverar både inom produkt 
och process. Tavassoli och Karlsson (2015) konstaterade att innovation inom båda dessa 
typer i kombination var vanligt och detta visar även vårt resultat på. Produktinnovationer och 
processinnovationer hänger ofta ihop med varandra (Lundvall & Lindgaard Christensen 
2004). Processinnovationer (produktionen) påverkar slutprodukten så för att få en bra produkt 
krävs bra processer, och produktinnovationen (utvecklandet av produkten) krävs för att hålla 
processinnovationerna vid liv. Att de påverkar varandra på detta sätt kan vara en av 
anledningarna till att företagen väljer att innovera inom både områdena. Samtidigt är det 
några fler som svarat att de sysslar med produktinnovationer än processinnovationer, vilket 
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kan förklaras med Lundvall och Lindgaard Christensens (2004) resonemang om att företagen 
ser produktinnovationer som viktigare och därför prioriterar denna innovationstyp högst. 
 
5.3 Övrigt resultat 
Tidigare litteratur är oenig i hur erfarenhet påverkar innovationsprestationen. En del menar 
att innovationer till en början är svårt att ta till sig och kan då till och med ha negativ effekt 
på prestationen, men att efter en viss tid blir kunskapen i innovationen lättare att ta till sig och 
där med ändras effekten och tenderar att påverka prestationen positivt (Kostopoulos et al. 
2011). Andra menar däremot att SMF har stört nytta av innovationerna åren efter att de 
introducerats och att effekten på prestationen sedan är avtagande (Gronum, Verreynne & 
Kastelle 2012). Vi valde därför att ha med en fråga om hur länge företagen arbetat med öppen 
innovation för att se om vi hittade något samband som kunde styrka antingen det ena eller det 
andra, men vi finner ingen signifikans för förhållandet mellan erfarenhet av OI och 
innovationsprestation och kan därför inte styrka någon av dessa studier. 
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6. Avslutning 
Nedan ges en kort sammanfattning av arbetet följt av de slutsatser som kan göras. Därefter 
förs en diskussion om vad slutsatserna innebär och vilket bidrag detta arbete för med sig till 
framtiden. Sist tas lite metodkritik upp och även förslag till vidare forskning. 
 
6.1 Sammanfattning  
Vi har i denna studie undersökt nätverkskonstruktion i öppna innovationsnätverk och hur 
företags sökstrategier påverkar dess innovationsprestation. Vi har även studerat skillnader i 
nätverkskonstruktionen mellan innovationsområderna produkt och process. Resultatet visade 
att företags sökbredd påverkar produktinnovation positivt, men sökbreddens påverkan på 
processinnovation är ännu oklart. Studien baserades på svenska små och medelstora företag 
inom den övergripande tillverkningsbranschen, vilken är en väldigt vid bransch som 
representeras av allt från tillverkning av elapparatur till framställning av drycker.  
 
6.2 Slutsatser på vår frågeställning 
Vårt resultat visar signifikant positiv påverkan för sökbredd inom produktinnovationer, men 
något liknande samband går inte att finna inom processinnovationer. I vår diskussion tar vi 
upp att tidigare forskning har visat på att sökbredd är positivt för innovationsresultatet, men 
diskuterar oss också fram till olika förklaringar om varför vi inte får någon signifikans för 
sökbredd och processinnovation. Vi kommer då fram till att det kan bero på att processer är 
mer komplexa än produkter och att företagen väljer att prioritera produktinnovationer framför 
processinnovationer. Utan produkter behöver företagen inte några processer och det är därför 
viktigare för dem att satsa på breda samarbeten gällande produktinnovationer.  
 
Vi kan också genom vårt resultat se att både produktinnovationer och processinnovationer 
påverkas positivt av att företagen har djupa samarbeten. Vi diskuterar oss fram till att det kan 
bero på att djupa samarbeten ofta skapar starkare relationer, vilket i sin tur ger effektivare 
samarbeten då parterna känner varandra bättre och vet vad de kan förvänta sig av varandra. 
Detta leder oss fram till svaret på vår första frågeställning: 
 

• Hur påverkar företags sökdjup och sökbredd innovationsresultat hos 
produktinnovation och processinnovation?  
 

För produktinnovationer påverkas innovationsresultatet positivt av både djupa och breda 
samarbeten. Processinnovationer däremot uppvisar endast ett positivt resultat för 
innovationsresultatet vid djupa samarbeten. 
 

Med hjälp av vårt resultat kan vi också konstatera att sökdjup och sökbredd har större 
påverkan på innovationsresultatet inom produktinnovationer jämfört med 
processinnovationer. Detta kommer vi fram till kan bero på att produktinnovationer har ett 
större externt fokus medan processinnovationer snarare behandlar interna frågor om hur 
produkterna ska produceras. En processinnovation måste utformas efter företaget och blir 
därför svårare för andra företag att kopiera. Vi menar därför att processinnovationerna inte 
har samma nytta av extern kunskap som produktinnovationer då kunskapen ändå måste 
paketeras om för att passa in. Utifrån detta resonemang kan vi besvara vår andra 
frågeställning: 

• Vilka skillnader i företags sökstrategi med avseende på bredd och djup finns mellan 
produktinnovation och processinnovation? 
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Det finns skillnader i hur företagen väljer att konstruera sina nätverk inom 
produktinnovationer och processinnovationer. Produktinnovationer kräver både bredare 
och djupare samarbeten än vad processinnovationer gör. 

 
6.3 Vårt bidrag 
Den litteratur och tidigare studier vi har studerat visar på att både djupa och breda samarbeten 
gynnar innovationsresultatet (Garriga, Krogh & Speath 2013; Leipon & Helfart 2009; 
Laursen & Salter 2006). Många av de studier som tidigare gjorts har dock studerat 
innovationer i sin helhet och inte skilt mellan olika innovationstyper (Schumpeter 1934) som 
produktinnovation och processinnovation. En förklaring till detta kan vara att företagen ofta 
har både produktinnovationer och processinnovationer samtidigt (Tavassoli & Karlsson 
2015) och därmed så kan nätverken vara förenade i olika stor grad. Ett annat alternativ är att 
tidigare forskare inte varit intresserad av att skilja på olika typer av innovationer och därmed 
har valt att fokusera på innovationsaktiviteten i stort. 
 
Vi ansåg att det borde vara skillnader mellan produktinnovation och processinnovation när 
det kommer till företags sökstrategier då dessa olika typer även skiljer sig i övrigt. 
Produktinnovationerna handlar om den färdiga produkten (Boer & During 2001), vilka 
egenskaper, funktioner, design med mer som kunderna vill ha och kan tänka sig att köpa om 
det finns på marknaden. Processinnovationer däremot är snarare hur tillverkningen av 
produkten går till (Boer och During 2001). Olika aktiviteter kräver olika aktörer men även de 
olika syftena med innovationerna ställer olikartade krav på nätverken, vilket vår studie 
styrker. Oavsett om företagen samkör vissa av sina samarbetsparter eller inte kan de ha olika 
många att samarbete med vid produktinnovation och processinnovation och samarbetena kan 
vara olika djupa inom varje innovationsaktivitet.  
 
Tavassoli och Karlsson (2015) är några av de som tidigare har valt att dela upp innovationer i 
olika typer. De utformar inte sin studie på samma sätt som vi men har gjort skillnad på bland 
annat produktinnovation och processinnovation. Vårt resultat är skilt från deras resultat om 
att det inte skulle finnas någon koppling mellan innovationsresultat och samarbete med extern 
part, då vårt resultat visar att det visst finns ett positivt samband för båda innovationstyperna. 
 
Lowik et al (2012) listar vilka som är de vanligaste samarbetsparterna, och menar att 
leverantörer, kunder och kunskapsinstitut är de som är vanligast att ha djupa samarbeten med. 
Genom vårt resultat har vi konstaterat att detta stämmer, men skulle också vilja bidra med 
ännu en vanlig aktör nämligen konsulter som 60 % av vårt urval angav att de hade djupa 
samarbeten med. I vår enkät använde vi redan etablerade frågor och svarsalternativ men vid 
frågan om företagets sökbredd hade tidigare forsning (Laursen & Salter 2006) stött på 
problem och vi bytte därför ut ett av svarsalternativen till en öppen fråga där företagen själva 
kunde ange övriga samarbetsparter. Det vi kan konstatera genom denna justering är att det 
finns fler viktiga samarbetsparter som borde inkluderas som alternativ sammarbetspart. De 
parter vi framför allt vill bidra med och som vi tycker bör ingå är andra företag inom 
koncernen. Även om de tillhör varandra så har de oftast både egna produkter och processer 
och fungerar på olika sätt, vilket gör att även de kan inneha bra kunskap att dela med sig av.  
 
Vi valde att avgränsa vår undersökning till SMF eftersom det är den vanligaste 
företagsstorleken i Sverige (GD näringsliv 2014), samt att små företag ofta är mer beroende 
av samarbeten med externa parter för att klara konkurrensen (Wynarczyk 2013). Då små 
företag inte själva har möjligheten att äga stora och dyra resurser kan ett externt nätverk bidra 
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till att företaget kan dela resurser med andra. På så sätt slipper de äga resurserna själva men 
kan ändå utnyttja dem. Lowik et al (2012) konstaterar att SMF varierar djupa och svaga 
samarbeten, vilket vi också kan se i vårt resultat. Vi kan även konstatera att företagen 
påverkas positivt av djupa samarbeten både vid arbetet med produktinnovationer och 
processinnovationer.  
 
Den kunskap vi kan bidra med till framtiden blir därmed att små och medelstora 
tillverkningsföretag i Sverige påverkas positivt av att företagen använder djupa samarbeten 
med externa parter vid innovationsarbeten inom produkt och process. Produktinnovationerna 
gynnas dessutom av att dessa företag har många (breda) samarbetspartner i sitt nätverk. 
 
6.4 Metodkritik  
Vid den här typ av undersökningar uppstår ofta en del brister under tidens gång, så även i 
detta arbete. När vi började analysera vår data upptäcktes att vissa respondenter misstolkat 
frågor kring erfarenhet, sökdjup och sökbredd. Vissa hade svarat att de inte hade några 
innovationssamarbeten alls, för att sedan när parterna presenterats angett att de visst hade det. 
Även för antalet samarbetsparter uppstod otydlighet då de i vissa fall endast angett att de 
samarbetade med två parter, för att sedan när de skulle ange sökbredd svarat att de hade 
samarbeten med fyra parter. Detta har vi valt att tolka som att respondenterna med lite 
eftertanke har kommit på att de visst samarbetar med fler parter och därmed har vi valt att 
lägga till de övriga parterna även till bredden. Då enkäten är anonym är det svårt att 
kontrollera att vi har tolkat deras svar korrekt och vår tolkning kan ha resulterat i en felkälla.  
 
Att företagen innoverar inom båda områdena kan vara en påverkande källa till vårt resultat. 
Det finns möjlighet att företag har kombinerade nätverk till både produkt och process men att 
företagen aktivt endast arbetar med att innovera inom ett av dessa områden och 
innovationsarbetet inom det andra området ligger vilande, men det väljer ändå att benämna 
att det finns. På så vis blir resultatet missvisande då företaget angett att det är aktiva inom ett 
vilande nätverk som de endast arbetar inom för andra syften och därmed producerar de inget 
resultat inom denna innovationstyp. För att undvika att de båda innovationstyperna påverkar 
varandra hade vi kunnat rikta vår undersökning till ett urval som endast är verksam inom en 
separat innovationstyp. 
 
Skalorna för de beroende variablerna för båda modellerna, innovationsprestation för 
produktinnovation och processinnovation uppvisade hög intern reliabilitet, även högre än för 
originalskalan, vilket är en styrka för studien. Dock uppvisade de oberoende variablerna en 
låg intern reliabilitet, vilket till viss del försvagar styrkan i studien. Anledningen till den låga 
interna reliabiliteten beror antagligen på en dåligt formulerad och svårtolkat lägre ankare för 
frågan om sökdjup. Skalan för företags omsättning var inte normalfördelad, vilket är ett 
grundantagandena att variablerna är vid en regressionsanalys, så för att kunna utföra 
regressionen logaritmerades därför denna skala. Även Laursen och Salter (2006) 
logaritmerade ett par skalor, detta på grund av att de ansåg att ekonomiska skalor ofta har en 
tendens att vara snedfördelade. 
 
Tidigare studier har visat på branschöverskridande skillnader (Chesbrough & Crowther 2006, 
Laursen & Salter 2006) vilket gör det svårt att säga hur allmängiltigt vårt resultat är. Vi valde 
att fokusera på en bransch där vi trodde att företagen i stor grad använde sig av externa 
samarbeten vid innovationsutvecklingen, men om vi valt en annan bransch kanske vi skulle 
fått ett helt annat resultat. 
 



 41 

6.5 Förslag för framtida studier  
En mer ingående studie av relationen mellan sökdjup, sökbredd och innovation uppdelat för 
innovationstyp skulle behöva göras med exempelvis fallstudier eller intervjuer. Materialet 
kan också kompletterade med objektiv data som årsredovisningar eller andra interna 
dokument för att mäta innovationsprestation mer exakt. Då det för denna studie uppvisats 
vissa problem runt processinnovation bör fenomenet undersökas närmare och eventuellt bör 
processinnovationer kategoriseras och beskrivas tydligare för att minska feltolningar. Många 
i vårt urval innoverade både inom produkt och process, men för att kunna förtydliga och 
undersöka de två innovationstyperna närmare hade det varit intressant att undersöka företag 
som enbart innoverar inom en av dem. På så sätt få man få ett tydligare resultat för vad som 
är unikt för just det enskilda innovationsområdet. Gardet och Fraiha (2012) lyfter att 
nätverken innehåller vissa nyckelparter som har en betydande roll för hela det resterande 
nätverket. Framtida studier skulle kunna undersöka detta närmare för att se om företagets roll 
i nätverket har betydelse för hur de väljer att konstruera sitt nätverk och hur de väljer att söka 
sin kunskap. I vårt resultat kunde vi även se att företagen valt att specificera koncernen och 
övriga bolag som samarbetsparter vilket framtida studier skulle kunna inkludera i sin fråga 
om bredd då detta är ett viktigt externt samarbete som kan vara svårt att placera i någon 
annan kategori. 
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Bilaga 

Här följer några inledande bakgrundsfrågor kring ert företag. 

1. Hur många anställda är ni på ert företag?
Markera endast en oval.

 1-9

 10-49

 50-249

 250-

2. Vad var er ungefärliga omsättning förra
året?
tkr:

3. Hur länge har företaget varit verksamt?
Markera endast en oval.

 0-5 år

 6-10 år

 11-20 år

 21- år

4. Bedriver ert företag egen forskning- och utveckling (FoU)?
Forskning och utvecklingsverksamhet (FoU) är systematisk verksamhet för att öka det
samlade vetandet, att utnyttja detta vetande för nya användningsområden och att
åstadkomma nya eller förbättrade produkter, system eller metoder.
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

Innovation
Med innovation avser vi här något som ert företag är först med att introducera på marknaden eller 
som introduceras inom det egna företaget för första gången. Det kan röra era produkter och era 
processer. Följande frågor behandlar detta.

Produktinnovation
För att räknas som en produktinnovation ska en produkt vara ny eller väsentligt förbättrad och ha 
introducerats på marknaden. Produkten ska vara ny eller väsentligt förbättrad med avseende på 
dess kapacitet, användarvänlighet, ingående komponenter eller delsystem.
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5. Samarbetar ni med någon extern part i ert arbete att ta fram nya produkter?i
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

6. I ert arbete med att ta fram nya produkter samarbetar ni med en eller flera av följande
parter (markera de ni samarbetar med)?
Markera alla som gäller.

 Leverantörer

 Klienter eller kunder

 Konkurrenter

 Konsulter

 Kommersiella laboratorier /FoU företag

 Universitet eller andra högre utbildningsinstitut

 Statliga forskninginstitu

 Övriga ej angivna

7. Ange övriga externa samarbetspartners

8. Hur länge har ni samarbetat med en eller
flera andra externa parter i ert arbete med
att ta fram produktinnovationer?
Antal år:

9. Hur intensivt är ert innovationssamarbete med följande källor?
Leverantörer
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

10. Klienter eller kunder
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

11. Konkurrenter
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt



 49 

12. Konsulter
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

13. Kommersiella laboratorier /FoU företag
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

14. Universitet eller andra högre utbildningsinstitut
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

15. Statliga forskninginstitut
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

16. Övriga
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

17. I vilken grad har ni under de senaste 2 åren introducerat nya innovationer till
marknaden
Markera endast en oval.

0 1 2 3 4 5

Inga nya
innovationer

Flertal nya
innovationer
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18. Omsättning från nya innovationer
Markera endast en oval.

0 1 2 3 4 5

Ingen omsättning från nya
innovationer de senaste 2

åren

Mer än 30%
av
omsättningen
de senaste 2
åren kommer
från nya
innovationer

Processinnovation
En processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod 
eller stödverksamhet som införts för företagets produkter.

19. Samarbetar ni med någon extern part i ert arbete att ta fram nya processer?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

20. I ert arbete med att ta fram nya processer samarbetar ni med en eller flera av följande
parter (markera de ni samarbetar med)?
Markera alla som gäller.

 Leverantörer

 Klienter eller kunder

 Konkurrenter

 Konsulter

 Kommersiella laboratorier/ FoU företag

 Universitet eller andra högre utbildningsinstitut

 Statliga forskningsinstitut

 Övriga ej angivna

21. Ange övriga externa samarbetspartners

22. Hur länge har ni samarbetat med en eller
flera andra externa parter i ert arbete med
att ta fram processinnovationer?
Antal år:
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23. Hur intensivt är ert innovationssamarbete med följande källor?
Leverantörer
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

24. Klienter eller kunder
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

25. Konkurrenter
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

26. Konsulter
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

27. Kommersiella laboratorier /FoU företag
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

28. Universitet eller andra högre utbildningsinstitut
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

29. Statliga forskninginstitut
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt



52 

Tillhandahålls av

30. Övriga
Markera endast en oval.

0 1 2 3

Inte alls intensivt Mycket intensivt

31. I vilken grad har ni under de senaste 2 åren introducerat nya innovationer till
marknaden
Markera endast en oval.

0 1 2 3 4 5

Inga nya
innovationer

Flertal nya
innovationer

32. Omsättning från nya innovationer
Markera endast en oval.

0 1 2 3 4 5

Ingen omsättning från nya
innovationer de senaste 2

åren

Mer än 30%
av
omsättningen
de senaste 2
åren kommer
från nya
innovationer

 


