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THE DEVELOPMENT OF UNSOLICITED PRODUCT IDEAS 

This study deals with how originators of unso
licited product ideas try to commercialize these 
ideas. 

The research problem was described in two research 
questions: 

What is the structure of the process of unsoli
cited product development? 

Are there any obstacles that make the develop
ment of unsolicited product ideas more difficult 
or even impossible? 

The study is based on an originators perspecti-
ve. The method employed is comparisons of theory 
and previous research findings with collected data. 
Data were collected based on 178 interviews with 20 
originators. The data collection was extended to a 
period of four years. 

The main part of previous research on product in
novation is based on product development processes 
that come into existence inside companies. 

This study has shown that product innovation theory 
and previous research can be used to describe the 
process· of unsolicited product development. 

It was also found that during the originators at
tempt to commercialize their product ideas, some 
critical points appeared. Such a determining point 
was when the originators reached a position where · 
he must make the decision about leaving his previo
us employment. That obstacle seems also be more 
determining than the often mentioned lack of capi
tal. 

Key words: New product, obstacle, unsolicited pro
duct ideas, product development, commer
cialization, entrepreneurship. 

@ Hakan Perzon



II  

FÖRORD 

Att genomgå  en  forskarutbildning och redovisa dess 
resultat i  en  uppsats som denna, är lite av att 
vända sig ut och  in.  Det är svårt att peka på några 
direkta orsaker till  den  utveckling  man  känner att  
men  genomgått. 

Emellertid finns det några personer och speciella 
händelser som satt påtagliga spår i  den  forskning 
och forskningsprocess som behandlas i denna upp-
sats. Det är  professor Arne  H Omsdn som med ett ge-
diget kunnande stöttat och sporrat i alla lägen. 
Halvvägs i  min  forskar utbildning deltog  jag  i  en  
nationell forskarkurs som besökte alla  de  större 
universitetsorterna i  Sverige. Docent Bengt  
Johannisson var initiativtagaren och  den  drivande 
kraften bakom arrangemanget. Det var då  jag  upp-
täckte  Sverige  och världen. Det blev också inled-
ningen på ett betydelsefullt samarbete med  Bengt. 
En  tredje  person  som inspirerat och backat upp på 
ett förtjänstfullt sätt är  t f professor Bo  Lemar.  

De  ovan tre nämnda personernas insats  har  både var 
för sig och tillsammans utgjort  en  ovärderlig källa 
av kunnande och  inspiration  som återspeglas i upp-
satsen.  Men  naturligtvis är ansvaret för inne-
hållet ändå helt mitt eget.  

Tack  Arne, Bengt  och  Bo. 

Jag  vill också rikta ett  tack till  alla andra inom 
och utanför IES-institutionen för  det  stöd och  den  
uppbackning  jag  fått. Slutligen vill  jag  rikta ett  
tack till  Utvecklingsfonderna i Norrbottens och  
Västerbottens  län för  en  välvillig medverkan,  de  
upphovsmän  som  bidragit  med underlaget  till  studien 
samt stiftelsen J C  Kempes  Minne för  en del av finan-
sieringen av projektet.  

Råneå i november 1989  

Håkan Perzon 



III  

FIGURFÖRTECKNING 

Fig  1.1:  Ansoffs tillväxtmatris 
Fig  2.1a:  Innovationsprocessen  enligt  ett produktorienterat 

synsätt (Twiss  1976)  
Fig  2.1b:  Innovationsprocessen  enligt  ett  teknik-  och marknad- 

sorienterat synsätt(Twiss  1976)  
Fig  2.2: Aktivitetsmodeller av  innovationsprocessen 
Fig  2.3:  Coopers  20 aktiviteter  i innovationsprocessen 
Fig  2.4:  Coopers-aktiviteternas relativa inplacering i innova- 

tionsprocessen. 
Fig  2.5:  Beslutsmodell  enligt  Moore  &  Thomas (1976)  
Fig  2.6: Modeller av  innovationsprocesser  ur  ett producent- 

perspektiv. 
Fig  2.7:  Olika  rollers  inplacering i innovationsprocessen, 

Grönstedt  et al (1981)  
Fig  2.8:  Problemlösningsförmåga uttryckt i  roller  och nycke- 

lingredienser 
Fig  3.1:  Beslutsmodell  enligt  Moore  &  Thomas (1976)  
Fig  3.2:  Beslutscykler 
Fig  3.3:  Modell  av  upphovsmannens kommersialiseringsförsök 
Fig  4.1:  Urvalsförfarandet i  relation  till Utvecklingsfondens  

PU-sammanträde 
Fig  4.2:  Upphovsmannens upplevelse  av problem som  initierat 

kommersialiseringsförsöket 
Fig  5.1:  Modell  av  upphovsmannens kommersialiseringsförsök 
Fig  5.2:  Upphovsmannens upplevelse  av problem som  initierat 

kommersialiseringsförsöket 
Fig  5.3:  Upphovsmannens  bild av  kommersialiseringsförsöket  un- 

der "den  tekniska förälskelsen" 
Fig  5.4:  Upphovsmannens  bild av  kommersialiseringsförsöket  un- 

der det  problemfyllda uppvaknandet 
Fig  5.5:  Upphovsmannes  bild av  kommersialiseringsförsöket  un- 

der det  affärsmässiga uppvaknandet. 
Fig  5.6:  Upphovsmannens kvalitativa utveckling i ett kommer- 

sialiseringsförsök 
Fig  6.1:  Lemar's  (1982)  begrepp insatta i företagets tänkta 

kvalitativa utveckling 
Fig  6.2: Kombination av  modell för upphovsmannens kommersiali- 

seringsförsök och synen  på  ett företags kvalitativa 
utveckling  enligt  Scott &  Bruce  (1987)  

Fig  6.3:  Upphovsmannens relativa kvalitativa utveckling 



IV  

TABELLFÖRTECKNING  

Tab 5.1:  Intäktsgenererande  fall  
Tab 5.2:  Fall  där inga intäkter genererats  
Tab 5.3:  Kommersialiseringsförsökens utsträckning i kalender- 

tid  m m 
Tab 5.4:  Upphovsmännens entreprenörsegenskaper och utfall i 

kommersialiseringsförsöken  
Tab 5.5:  Upphovsmännens uppvisade problemlösningsförmäga  
Tab 5.6:  Cooper-aktiviteter som genomförts av upphovsmannen  
Tab 5.7:  Aktiviteter som inte kunnat klassas som 

Cooper-aktiviteter  
Tab 5.8:  Förekomsten av typer av aktiviteter  
Tab 5.9: De  fall  där upphovsmännen tillverkat prototyp  
Tab 5.10:  Omfattning av samarbete mellan upphovsmän och delta- 

gare  
Tab 5.11:  Upphovsmännens och andra deltagares ekonomiska insat- 

ser  
Tab 5.12:  Upphovsmannens och andra deltagares ekonomiska insat- 

ser  
Tab 5.13:  Upphovsmännens tidsinsats och kommersialiseringsför- 

sökets tidsutsträckning  
Tab 5.14:  Typer av deltagare i kommersialiseringsförsöket  
Tab 5.15:  Typer av deltagare i kommersialiseringsförsöket  
Tab 5.16:  Upphovsmannens inriktning av kommersialiseringsförsö- 

ket  
Tab 5.17:  Deltagares ekonomiska insatser  m m  i intäktsfall  
Tab 5.18:  Deltagares ekonomiska insatser där inga intäkter ge- 

nererats  
Tab 5.19:  Deltagares och upphovsmännens samlade problemlös- 

ningsförmäga  
Tab 5.20:  Deltagares och upphovsmännens samlade problemlös- 

ningsförmäga  
Tab 5.21:  Jämförelse av intäktsfall med ayseende på samarbete 

med exploatör, problemlösningsförmåga och kommersiell 
erfarenhet.  

Tab 5.22:  Fall  där intäkter inte genererats. Jämförelse med av- 
seende på samarbete med exploatör, problemlösnings- 
förmåga och kommersiell erfarenhet 



INNEHÅLL  

Kapitel 1 - Inlednin 

1 	BAKGRUNDSPROBLEM  

1.1 	INITIERINGEN AV  ETT KOMMER-
SIALISERINGSFORSOK  

1.2 	SAMMANFATTNING  

2 	FORSKNINGSFRÅGOR OCH SYFTE  
3 	AVGRÄNSNINGAR  
4 	DISPOSITION  

Ka itel  2  -  Teoretisk  referensram  

1 	INNOVATIONSPROCESSEN - ETT ANTAL  
MODELLER 

1.2 	Sammanfattande diskussion  

2 	INNOVATIONSPROCESSEN -  EN  BESLUTSPROCESS ? 	 18 

2.1 	SYNSÄTT INOM BESLUTSTEORIN  
2.1.1 Den  normativa skolan  
2.1.2 Den  irrationella synen  

2.2 	SAMMANFATTNING  

3 	INNOVATIONSPROCESSENS DELTAGARE 	 22 

3.1 	FÖRETAGSINTERNA  STUDIER 	 22 
3.2 	FÖRETAGSEXTERNA  STUDIER 	 25 
3.3 	SAMMANFATTANDE DISKUSSION 	 26 
3.4 	ENTREPRENÖREN I INNOVATIONSPROCESSEN 	 27 
3.4.1  Sammanfattande diskussion 	 29 

4 	FRAMGÅNG OCH MISSLYCKANDE I  INNOVATIONS- 	 30  
PROCESSEN  

	

4.1 	ORSAKER TILL FRAMGÅNG OCH MISSLYCKANDE  

	

4.2 	SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

4.2.1  Deltagare i kommersialiseringsförsök  
4.2.1.1  Entreprenörsegenskaper  
4.2.1.2  Problemlösning i kommersialiseringsförsök  
4.2.1.3  Ledning och samordning  
4.2.1.4  Synergier  
4.2.1.5  Deltagares resursinsatser  

31 
32 

33 
33 
36 
37 
38 
40 

4.2.2  Produktidén 	 40 
4.2.3  Kommersiellt syfte 	 42 
4.3 	SAMMANFATTNING 	 42  

Sid 

1 

3 

6 

7 
8 

10 

11 

16 

19 
19 
20 

21 



VI 

Ka itel  3  -  S  ntes  och  o  erationaliserin 	
Sid 

1 	SYNTES AV DEN  TEORETISKA REFERENSRAMEN 	 44 
2 	OPERATIONALISERING  AV MODELLEN 	 49 
2.1  UPPHOVSMANNEN 	 50 
2.2 	PRODUKTIDEN 	 50 
2.3 	KOMMERSIELLT SYFTE 	 51 
2.4 	DELTAGARE 	 51 

3  VARIABLER OCH DERAS MÄTNING 	 52  

Ka itel  4  -  Metod  

1 	FORSKNINGSANSATS  
2 	METODANSATS  
2.1 	PROBLEM  VID REGISTRERANDE FALLSTUDIER  

3 	URVAL  AV  STUDIEOBJEKT  
3.1 	GENOMFÖRANDE  AV  URVAL  

57 
58 
60 

62 
64 

4 	DATAINSAMLING 	 66 
5 	DATABEARBETNING 	 68 
6 	RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET OCH 	 72  

GENERALISERBARHET  
6.1 	SYSTEMATISKA FEL 	 72 
6.2 	TILLFÖRLITLIGHETEN 	 73  

Ka  itel  5  - Mätresultat och inledande  diskussion 

1 	UTFALL  AV  KOMMERSIALISERINGSFORSÖK 	 75 

1.1 	INTAKTER  HAR  GENERERATS 	 76 

1.2 	INGEN INTÄKTSGENERERING 	 78 

1.3 	KOMMERSIALISERINGSFORSOKENS OMFATTNING 	 80 

2 	UPPHOVSMANNEN 	 82 

2.1  ENTREPRENÖRSEGENSKAPER 	 82 
2.2  PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÄGA 	 84 
2.3 	AKTIVITETER 	 85 
2.3.1  Förekomst 	 85 
2.3.2  Initiering 	 88 
2.3.3  Genomförande 	 91 
2.3.4  Svårigheter i genomförandet 	 93 
2.3.4.1  Deltagarnas inverkan 	 93 
2.3.4.2  Upphovsmannens inverkan 	 94  



VII  

	

2.4 	EKONOMISKA INSATSER 	 95 

	

2.5 	TIDSINSATS 	 97 

3 	PRODUKTIDEN 	 98 
3.1 	KOMMERSIALISERINGSFORSOKETS  INITIERING 	 98 

4 	DELTAGARE I KOMMERSIALISERINGSFÖRSÖKET 	 100 

4.1 	DELTAGARES INVOLVERING 	 103 
4.1.1  Orsaker till att deltagare involveras 	 104 

4.2 	DELTAGARES INSATSER 	 106 

4.3 	DELTAGARES PROBLEMLOSNINGSFORMAGA 	 107 

5 	EN  RESULTATSYNTES 	 109 

5.1 	UPPHOVSMANNENS UTVECKLING 	 112 
5.1.1 Den  tekniska nyförälskelsen 	 112 
5.1.2  Det problemfixerade uppvaknandet 	 113 
5.1.3 En  vaknande affärsinsikt 	 116 

5.2 	UPPHOVSMANNENS KVALITATIVA UTVECKLING  119 

1 	RESULTATEN RELATERADE TILL TIDIGARE 	 121 
FORSKNING 

2 	HAR  FORSKNINGSFRÅGORNA BESVARATS? 	 125 

3 	FÖRSLAG TILL FORTSATT  FORSKNING 	 125  

Ka  itel  7  - Referenser 	 130  

BILAGOR  1:  Utvecklingsfondens brev om forskningsprojektet till 
upphovsmännen  

2:  Det svarsbrev som bifogades Utvecklingsfondens brev 
till upphovsmännen  

3, del 1:  Underlag till  den  första indervjun med upp-
hovsmannen  

del 2:  Intervjutillfällenas fördelning  per  fall  och 
när i tiden  de har  genomförts  

4  Fallbeskrivningar: Bilaga till Licentiatuppsats  
1989: 18 L del 2  
Denna bilaga redovisas som  en separat del  



1  

Kapitel 1 - Inledning 

1. 	BAKGRUNDSPROBLEM 

I  den  allmänna debatten framkommer det ofta att 
utvecklingen i samhället i mycket är beroende av 
hur näringslivet utvecklas. Ett välutvecklat och 
konkurrenskraftigt näringsliv betraktas som  en  bas 
för utvecklingen i samhället. Försöker  man  härleda 
utgångspunkter i ett sådant resonemang, kommer  man  
ofta till att utvecklingen av nya produkter 
(produktförnyelse) är  en  viktig utgångspunkt. 

Hur nya produkter utvecklas  har  länge varit  fore-
mål för omfattande utredningar och forskning. I 
det senare  har  det framför allt rört sig om inno-
vationsforskning som syftat till att finna or-
sakerna till kommersiellt framgångsrik utveckling 
av nya produkter (innovationer).  Den  forskningen  
har  framför allt inriktats mot produktförnyelse 
och framför allt inom stora företag.  

De  senaste decenierna  har  även produktförnyelsen 
externt företag getts  en  större uppmärksamhet, bå-
de från samhällets sida  men  också från näringsli-
vet. Från samhällets sida  har  det skapats organi-
sationer som är aysedda att stödja bl  a  företags-
extern  produktförnyelse. Exempel på sådan organi-
sationer är STU och  de  regionala Utvecklings-
fonderna. Från näringslivets sida  har  det gjorts 
försök att utveckla interna rutiner för att bättre 
kunna ta till vara och hantera nya idéer  (se t ex  
Sjölander  1983).  

För att stimulera och ta till vara företagsexterna 
produktförnyelse,  har  det också genomförts olika 
uppfinnar/innovationstävlingar(Wallmark  1986).  Det  
har  också inrättats olika typer av stipendier. I 
alla dessa  fall  har  syftet varit att stimulera 
till teknisk förnyelse. 

Trots dessa olika försök att stimulera och stödja, 
är misslyckande frekvensen mycket hög. Av  de  ut-
vecklingsprojekt som påbörjas är det endast ett 
fåtal som leder till produkter som någonsin kan 
börja säljas på  en  marknad. I det företagsinterna 
fallet anges det ofta misslyckandefrekvenser på ca 
50-90%(Booz,  Allen  &Hamilton  1982,  Cooper  1982). 
Jag har  inte funnit några motsvarande  studier  för 
utveckling av företagsexterna produktidéer. 
Däremot finns det enstaka  studier  som beskriver 
och analyserar svårigheterna med att försöka att 
förmå företag att adoptera  en  företagsextern pro-
duktidé (Omsön  et al 1987).  

Emellertid talar detta faktum - att utvecklingen 
sker utanför företag och därmed utan deras resur-
ser - för att situationen kan vara ännu sämre. 
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När ett företag önskar förnya  sin  kommersiella 
verksamhet, finns det huvudsakligen två påverk-
bara, betydelsefulla faktorer. Dessa är produkten 
och marknaden. Ett företag kan inrikta  sin  verk-
samhet på att förnya sina produkter eller behålla 
gamla  respektive  att söka nya marknader eller 
fortsätta att arbeta på gamla.  

Den  här strategiska problematiken diskuteras  av  
Ansoff  (1965)  och  kan  sammanfattas i matrisform  på  
följande sätt  (fig  1):  

gamla 
produkter 

nya 
produkter  

1  Koncentration  
eller 

3 Produkt-
utveckling  

Penetration 

2  Marknads-  
utveckling 

4  Diversifiering 

nuvarande 
marknad 

ny marknad 

ö 
k k 
a 
n a 
d 
e  n 

n 

	 ökande risktagning 

Fig  1.1:  Ansoffs tillväxtstrategier 

Försöker  man  överföra  det  här resonemanget  till  
företagsextern produktförnyelse,  ger det en dyster 
bild.  Definitionsmässigt är  det en  omöjlighet att 
hamna i ruta  1. Den  förutsätter nämligen  en  be-
fintlig kommersiell verksamhet, vilket sällan 
föreligger i  det  företagsexterna fallet. 

Är  den person som  initierat  den  företagsexterna 
produktförnyelsen - upphovsmannen -  helt  utan er-
farenhet från  egen  kommersiell verksamhet utesluts 
även ruta  2.  och  3.  Kvar blir bara ruta  4.  - di-
versifieringen -  det mest  riskfyllda  alternativet 
enligt  Ansoff.  Med  utgångspunkt från  den  enskilde 
upphovsmannens  situation skulle  detta kunna tolkas  
som  att företagsextern produktförnyelse  kan  be-
traktas  som  diversifiering. 

Emellertid  kan en sådan klassificering  inte ute-
sluta att berörda  individer kan ha en  viss er-
farenhet.  Det kan  vara från arbete inom marknads-
föring  eller  produktutveckling  respektive de  mark-
nadssegment  eller  produktområden  som de  nya pro-
dukterna inriktas  mot.  Det kan  sträcka  sig  från 
mycket liten erfarenhet  till  professionell mark-
nadsföring  eller  utvecklingsarbete inom berört 
marknads-  eller produktområde. 
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Till  skillnad  mot  den  företagsinterna produktför-
nyelse  som  studerats  av  Ansoff  och många andra,  
har  företagsextern produktförnyelse beforskats i 
aysevärt  mindre  omfattning.  Med  företagsextern 
produktförnyelse ayser  jag sådan som  försiggår 
utanför något företags verksamhet.  De produkter 
som  blir utfallet ska  heller  inte kunna klassas  
som  någon  form av  arbetsuppfinningar. Upphovs-
rätten  till  produktidéerna skall  helt  och hållet 
ligga  hos den individ som  genererat  den.  

Hitills  har  det påpekats  en  ringa förekomst av 
forskning inom problemområdet företagsextern pro-
duktförnyelse. Detta sammantaget med  den  inledande 
och jämförande diskussionen om företagsexterna 
upphovsmänns  situation respektive  Ansoffs syn på 
företagsintern produktförnyelse öppnar för ett 
angreppssätt för teoretisk sammankoppling. 
Nämligen att teoretiskt beskrivna situationer vid 
företagsintern produktförnyelse kan tas som ut-
gångspunkt för försök att peka på några väsentliga 
likheter eller skillnader till  den  företagsexterna 
situationen.  

1.1. 	INITIERINGEN AV ETT KOMMERSIALISERINGSFORS0K  

I  den  samlade innovationslitteraturen förekommer 
flertaliga diskussioner av tänkbara orsaker till 
varför företag påbörjar kommersialiseringsförsök 
av nya produkter. Där framförs ofta två domineran-
de synsätt, nämligen  "Push"  och  "Pull".  

Det  förra synsättet är baserat  på  att  det  är  ny 
teknologi, eller  "teknologiskt tryck"  som  initie-
rar dessa kommersialiseringsförsök  (se t ex  
Freeman  1979).  

För det senare  Pull-synsättet diskuteras ett i det 
närmaste omvänt beroendeförhållande  (von  Hippel  
1978).  Här utgår  man  från att  den  är någons behov, 
d  v s en  upplevelse av ett otillfredställande löst  
problem  - ett  s  k marknadssug - som initierar ut-
vecklingen av nya, kommersiella produkter. 

Emellertid hänför sig  de  båda synsätten till helt 
olika  grader  av utveckling. I  de  kommersiali-
seringsförsök där det  skulle  kunna vara befogat 
att tala om ett teknologiskt tryck, är det ofta 
fråga om innovationer med mycket hög (teknologisk) 
nyhetsgrad. I sådana försök där  man  å andra sidan  
skulle  kunna tala om ett marknadssug, är det "nya" 
oftast endast förbättringar av redan befintliga 
produkter. 

Båda dessa alternativa förklaringsansatser utgör 
dock mycket kraftiga förenklingar. Oaysett vilken 
nyhetsgrad ett potentiellt försök till produktför- 
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nyelse  har,  är  den  miljö som innovatören är bekant 
med och befinner sig i av stor betydelse för om 
det skall ske någon initiering (Vedin  1982,  
Sjölander  1983). 

Den  miljö -  de  omgivningar -  som  kommersiell verk-
samhet försigår i,  har under  slutet  av  1970-talet 
börjat diskuteras i  termer av  förhandlingsekonomi  
(Hernes  1978)  och organisationsekonomi -  en  sam-
manflätning mellan marknadsmässiga och politiska/ 
/offentliga  organisationer  (Lundin  &Svarfar 1983). 
Det  representerar synsätt där gränserna mellan  or-
ganisationer  alltmer börjat suddas ut. Detta är 
ett förhållande  som  aktualiseras i denna  studie.  
Här  har de  regionala Utvecklingsfonderna varit in-
volverade i  de  kommersialiseringsförsök  som  stude-
rats.  I  det  sammanhanget  kan den  enskilde upphovs-
mannen betraktas  som en  renodlad "marknadsmässig" 
organisationsrepresentant -  Hans  främsta syfte  med  
sitt kommersialiseringsförsök  har  varit att tjäna 
pengar. Utvecklingsfonden är däremot i hög  grad en 
offentlig organisation som  genom olika agerande  
kan  påverka upphovsmannens möjligheter att  nå  sitt 
syfte.  I  vissa  av de  studerade  fallen har  även 
andra offentliga  organisationer  medverkat,  t ex 
kommuner,  lokala  PU-råd,  STU.  

En  sådan begynnande glidning i synsätten på omgiv-
ningen kring  initieringen  av  en  kommersiell verk-
samhet kan inte lämnas utanför  en  diskussion rö-
rande företagsexterna kommersialiseringsförsök.  
Den  kanske viktigaste anledningen till detta är  
just  att sådana försök inte är knutna till någon 
speciell  organisation.  Organisatorisk hemvisst kan 
således väljas helt fritt. Därmed är det  heller  
inte uteslutet att dessa kommersialiseringsförsök 
redan på ett tidigt  stadium  kan komma att beröras 
av långt fler än om det hade initierats inom  en 
given,  formell  organisation.  

Vi kan  nu  sammanfatta möjligheterna till initie-
ring av ett kommersialiseringsförsök med figuren 
nedan - tre typer av förhållanden i omgivningen 
som påverkar igångsättningen av ett kommersiali-
seringsförsök. 

Faktorer som kan 
utlösa ett kommer-
sialiseringsförsök  

"Pull"  
Marknadssug 

(11—  

Annan påverkan från omgivningen  t ex  
arbetskamraters påverkan eller 
eget intresse av att pröva  en  ide  
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I bilden av möjlig omgivande, på föregående sidan 
påverkan ser  jag  inget som hindrar att alla tre 
typerna av orsaker  skulle  kunna verifieras i 
ett verkligt  fall.  

Oaysett på vilket sätt produktförnyelsen initie-
rats kan situationen vara sådan, att  den  som tagit 
initiativet (upphovsmannen) enbart gjort det i 
syfte att tillfredstålla ett eget behov. Detta 
utesluter inte att upphovsmannen kan  ha  utvecklat  
en  problemlösning så långt att det föreligger  en  
fungerande prototyp. Trots  en  sådan långt skriden 
utveckling  skulle  det ändå inte finnas  fog  för att 
betrakta det som  en  begynnande kommersialisering.  
Skulle  hans syfte med utvecklingen av  en  problem-
lösning däremot övergå till att bli  rent  kommer-
siell, blir situationen  en  annan. Då kan det klas-
sificeras som början till ett kommersialiserings-
försök. 

Med ledning av detta kan ett kommersialiserings-
försök definieras som upphovsmannens alla hand-
lingar för att nå ett kommersiellt syfte. Ett 
sådant syfte kan  t ex  vara att generera intäkter 
genom  en  kommersialisering av produktidén. Här kan  
man  då också föreställa sig att upphovsmannen i 
slutändan av det begynnande kommersialiseringsför-
söket ser någon  form  av utfall. Utgående från det-
ta  skulle  vi kunna göra  en  första beskrivning av 
problemområdet med följande figur. Här börjar kom-
mersialiseringsförsöket när upphovsmannen fattat 
ett beslut om att försöka tjäna pengar på  sin  pro-
duktidé. 

Upphovsmannens Upphovsmannens 
Utlösande ekommersiali- ekommersiali- eUpphovsmannens 
faktorer 	seringsbeslut 	seringsförsök 	önskade utfall 

Även om upphovsmannen till  en  början kan vara  den  
enda individen som är involverad i processen, kan 
han troligtvis inte tänka sig att förbli ensam.  
Har  han ett kommersiellt syfte måste han förr el-
ler senare komma i kontakt med representanter för  
en  marknad.  Om  vi erinrar oss  den  inledande jäm-
förelsen med Ansoff's strategiska utvecklings-
alternativ, kan ett sökande av kontakter också va-
ra orsakat av  en  oförmåga att driva ett kommer-
sialiseringsförsök. Sådana exempel  skulle  kunna 
vara  t ex  att upphovsmannens otillräckliga kompe-
tens eller otillräckliga resurser hindrar ett ge-
nomförande.  Under  sådana förutsättningen kan upp-
hovsmannens  situation  karaktäriseras av att han 
tillsammans med  sin  idé befinner sig i  en  omgiv-
ning som han inte vet hur han skall utnyttja. 
Emellertid  driver  hans kommersiella syfte honom 
att bekanta sig med omgivningen. Troligtvis hittar 
han vissa bitar som han tror att han kan utnyttja 
för att driva kommersialiseringsförsöket framåt. 



OMGIVNING 

Upphovsmannens Upphovsmannens Upphovsmannens 
Utlösande >kommersiali- >kommersiali- >Upphovsmannens 
faktorer 	seringsbeslut 	seringsförsök 	önskade utfall  
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Sådana kontakter med omvärlden kan naturligtvis 
komma att påverka både honom själv och  den  rikt-
ning han gett kommersialiseringsförsöket. 
Naturligtvis kan  en  sådan påverkan vara  positiv  
eller  negativ  för upphovsmannen. 

I det svenska samhället utgör statsmakterna  en  be-
tydelsefull  del  av  den  omvärld som upphovsmannen 
kan komma i kontakt med.  Under de  senaste dece-
nierna  har den  svenska ambitionen nämligen varit 
att ge statsmakterna  en  allt aktivare  roll  i för-
söken att stimulera till  respektive  stödja pro-
duktförnyelse (DsI  1982:3).  Detta  har  inte ut-
tryckts enbart med upprättandet av normer. Det  har  
också lett till framväxt av organisationer som  
bland  annat fått uppgiften att genom  aktiv  medver-
kan, stödja enskilda utvecklingsprojekt. Exempel 
på sådana organisationer är STU,  de  regionala 
Utvecklingsfonderna, regionala och lokala 
Produktutvecklingsbolag  samt  stiftelser och ut-
vecklingsbolag med syftet att stimulera och stödja 
produktförnyelse.  

1.2. 	SAMMANFATTNING 

Vi kan  nu  sammanfatta problemdiskussionen på föl-
jande sätt. 

Med företagsexterna kommersialiseringsförsök ayses 
sådana som försigår utanför något företags verk-
samhet och med upphovsrätten liggande helt hos 
upphovsmannen. Vid dessa försök står det till  buds 
en  icke obetydlig mängd av samhället satsade re-
surser aysedda att stimulera och stödja produkt-
förnyelse. Trots detta är det många kommersiali-
serings försök som inte kan genomföras utan svårig-
heter. Produktidörnas upphovsmän kan stöta på  hin-
der  som försvårar eller  rent  av omöjliggör ett 
genomförande. 

Initiering och genomförande av ett kommersialise-
ringsförsök kan sammanfattas med figuren nedan. 
Kommersialiförsöket påbörjas i och med att upp-
hovsmannen fattar ett beslut om att försöka nå ett 
kommersiellt syfte - ett önskat kommersiellt ut-
fall som inbegriper "att tjäna pengar". 

De  försök till produktförnyelse som görs genom 
företagsexterna kommersialiseringsförsök är tämli-
gen lite beforskade - aysevärt mycket  mindre  än 
motsvarande företags interna. 
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2. 	FORSKNINGSFRÅGOR OCH SYFTE 

Mot bakgrunden av  den  föregående problemdiskus-
sionen kan två forskningsfrågor formuleras.  

1. Hur ser ett företagsexternt kommersiali-
seringsförsök ut?  

2. Vilka  hinder  försvårar aysevärt eller omöj-
liggör upphovsmannen kommersialiseringsför-
sök? 

Besvarandet  av  dessa frågor  kommer  att  ske helt  
och hållet  ur  upphovsmannens  perspektiv. 

min  beskrivning  av de problem som legat  till  
grund  för  den  här  studien, har jag  satt  kommersia-
liseringen  av  företagsexterna  produktidéer  i  fo-
cus.  Det  övergripande syftet  med den  här  studien  
är  således:  

Att beskriva och jämföra kommersialiseringsför- 
sök av företagsexterna produktidéer. 

För att detta skall låta sig göras kommer det, 
dels att beskrivas eventuella avvikelser mellan  de  
studerade företagsexterna kommersialiseringsför-
söken, dels att beskriva eventuella avvikelser 
från företagsinterna kommersialiseringsförsök 
beskrivna i litteraturen. 

Oaysett vad som utlöst upphovsmannens försök att 
kommersialisera  en  produktidé, blir  den  omgivning 
som kommersialiseringsförsöket genomförs i av vä-
sentlig betydelse. 

Att ett företagsexternt kommersialiseringsförsök 
inte är knutet till någon  given  omgivning, kan få 
konsekvenser för kommersialiseringsförsökets ut-
veckling. Dess genomförande kan försvåras/förenk-
las eller orsaka någon  form  av organisatorisk ut-
veckling. Utgående från detta kan ytterligare ett 
delsyfte preciseras: 

Att beskriva  de hinder  som upphovsmannen upple-
ver att aysevärt försvårar eller omöjliggör 
hans försök att kommersialiseria  en  företagsex-
tern produktidé. 
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3. 	AVGRÄNSNINGAR  

De  föregående aysnitten utmynnade i  en  formulering 
av forskningsfrågor och ett syfte som i sig utgör  
en  avgränsning av problemområdet. Hittills  har  det 
succesivt gjorts  en  focusering av intresset mot 
företagsexterna kommersialiseringsförsök av pro-
duktidéer som inte kan klassificeras som arbets-
uppfinning. Det  har  också påtalats att studien 
görs ur upphovsmannens perspektiv. 

I det här aysnittet skall  den  succesivt påbörjade 
avgränsningen preciseras vad gäller; studieob-
jekt, geografisk avgränsning, perspektiv och tid-
sutsträckning. Dessutom kommer det att diskute-
ras hur studiens omfattning i antal studieobjekt 
och forskarens bakgrund påverkar avgränsningarna. 

Typ  av  studieobjekt  

Det urval av studieobjekt som gjorts - upphovsmän 
som kontaktat Utvecklingsfonden i Norrbottens el-
ler Västerbottens län med anledning av sina pro-
duktidéer -  har  medfört att endast  de  upphovsmän 
som  haft  kännedom om,  haft  behov av 
och velat kontakta Utvecklingsfonden,  har  varit 
möjliga studieobjekt. 

Naturligtvis är det möjligt att det finns upphovs-
män som av någon anledning medvetet aystår från 
att efterfråga deras tjänster och  den service  
Utvecklingsfonden kan erbjuda.  

Jag  vill dock inte lägga någon värdering i even-
tuella skillnader mellan dessa båda grupper av 
upphovsmän. Mitt val av  de  upphovsmän som kontak-
tat Utvecklingsfonden är helt och hållet baserat 
på forskningspraktiska orsaker. 

Ett viktigt önskemål var nämligen att upphovsmänen 
nyligen  skull  ha  påbörjat ett kommersialiserings-
försök av  en  företagsextern produktidé.  Bland  oli-
ka källor till påbörjade kommersialsieringsförsök, 
var Utvecklingsfonden det  alternativ  som bäst 
tillfredställde mitt önskemål. I metodkapitelt 
(kapitel  4)  diskuteras ytterligare  de  metodologis-
ka konsekvenserna av detta val. 

Geografisk avgränsning 

Valet av Utvecklingsfonden som källa för urvalet 
av upphovsmän medförde samtidigt  en given  geogra-
fisk avgränsning. Förekomsten kommersialiserings-
försök av företagsexterna produktidéer är emeller-
tid inte något som är unikt för  den region  som om-
fattas av Västerbottens och Norrbottens län. 
Anledningarna till att studien avgränsats till att 
omfatta kommersialiseringsförsök i  de  båda länen 
är enbart ekonomiska och forskningspraktiska. 
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Studiens perspektiv  

Studien har  i  sin  helhet genomförts med utgångs-
punkten att upphovsmannens kommersialiseringsför-
sök skall beskrivas och tolkas ur hans eget per-
spektiv. Anledningen till detta kan vi erinra oss 
i  den  andra forskningsfrågan, nämligen vad som kan 
försvåra eller omöjliggöra upphovsmannens kommer-
sialiseringsförsök. Därmed blir andra perspek-
tiv av inget intresse. 

Detta innebär naturligtvis att beskrivningenn fär-
gas av värderingar som inte återfinns hos några 
andra deltagare i sådana kommersialseringsförsök, 
än hos upphovsmannen själv. Naturligtvis medför 
detta samtidigt att  en  beskrivning av ett kommer-
sialissieringsförsök kan framhäva symtom som kan-
ske inte  skulle ha  framkommit om det valda per-
spektivet varit ett annat. 

Forskarens begränsningar 

Vid  studier  av kommersialiseringssprocesser utgör  
de  studerade individernas beteende och utveckling 
ingredienser som kan framträda som  en del  av  den  
studerade processen. Därmed kan detta också utgöra  
en  källa till förklaringar av kommersialiserings-
försökets förlopp. Emellertid ligger  min  teoretis-
ka bakgrund och  den  erfarenhetsmassa  jag  arbetar 
med utanför beteendeforskningens kompetensområde. 
Av  den  anledningen kommer  jag  inte att göra an-
språk på att förklara fenomen i kommersiali-
seringsförsöken som är av socialpsykologisk karak-
tär. 

Tidshorisont 

Eftersom studien  har en  registrerande uppläggning 
(diskuteras ytterligare i kap  4)  erfordras det  en  
viss tidsutsträckning. Tidsutsträckningen hos oli-
ka kommersialiseringsförsök kan vara högst varie-
rande.  Jag  skall dock inte här diskutera tänkbara 
orsaker till att så kan vara fallet. Emellertid  
har jag  mot bakgrund av detta konstaterande inte 
satt forskningsmålet högre än att beskriva före-
tagsexterna kommersialiseringsprocesser så långt 
som  en  långitudinell studie om ca  3-4  år tillåter. 
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4. 	DISPOSITION  

Problemområdet kommersialisering av produktidéer  
har  i detta inledande kapitel succesivt focuserats 
mot upphovsmäns företagsexterna kommersialise-
ringsförsök. I avhandlingens följande kapitel kom-
mer detta att utvecklas vidare.  

Kapitel  två avhandlar  den  litteratur som  har  an-
knytning till forskningsproblemet. Där tas också 
ställning till vilken litteratur som är  relevant  
för  den  fortsatta behandlingen av problemområdet. 

I kapitel tre görs det  en  syntes utifrån  den  lit-
teratur som diskuterats i kapitel två. Kapitlet 
ayslutas med  en  operationaliserad modell av ett 
företagsexternt kommersialiserings försök. 

Det fjärde kapitlet beskriver aktuellt metodsyn-
sätt och  den  metod som tillämpats i studien. 
Dessutom diskuteras tänkbara alternativa tillväga-
gångssätt för att genomföra studien. 

I kapitel fem redovisas och diskuteras  de  mät-
resultat som framkommit  under  studien. Med detta 
som utgångspunkt förs det  sedan  i det sjätte och 
ayslutande kapitlet  en  diskussion av resultaten i  
relation  till tidigare forskning. Här diskuteras 
också i vilken utsträckning som forskningsfrågorna 
kunnat besvarats. Det sjätte kapitlet ayslutas med  
en  diskussion av olika angreppssätt för att genom-
föra  en  fortsatt forskning inom detta problemområ-
de. 
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Kapitel 2  - Teoretisk referensram 

I föreliggande kapitel presenteras  den  litteratur 
som kan kopplas till det avgränsade problemområde 
som diskuterades i det föregående kapitlet. Efter-
som  den  överväldigande litteraturen inom området 
behandlar företagsinterna förhållanden ayseende in-
novationsprocesser, kommer det också att diskuteras 
i vilken utsträckning som  den  kan tillämpas inom 
det studerade problemområdet. 

I  den  inledande diskussionen av problemområdet be-
rördes att det kan ligga nära till hands att jämfö-
ra företagsexterna kommersialiseringsförsök med fö-
rekommande innovationsforskning. Här definierades 
också kommersialiseringsförsökets startpunkt som 
ett kommersialiseringsbeslut baserat på  en  upphovs-
mans  vision  om ett önskat utfall. Det diskuterades 
också att upphovsmannen sannolikt inte förblir en-
sam som deltagare i ett kommersialiseringsförsök. 
Detta sätt att succesivt börja ge problemet  en  fi-
nare struktur  har  tagits med i dett kapitel. Såle-
des inleds det med  en  diskussion av innovationspro-
cesser, för att senare ayslutas med  en  diskussion 
om vilka mekanismer eller faktorer i  en  innova-
tionsprocess som kan förklara framgång och miss-
lyckande.  

1. 	INNOVATIONSPROCESSEN - ETT ANTAL  MODELLER  

Inom innovationsforskningen tillämpas  en  rad olika 
beskrivningar av innovationsprocesser. Möjliga or-
saker till flertaligheten av  modeller  kan samman-
fattas till tre. Modellskaparnas syfte styr model-
lens beskrivningsnivå. Olika delar i processen och 
olika aspekter på dessa lyfts fram med stor  varia-
tion  i betydelse.  En  tredje orsak är det perspektiv 
som modellskapare anlägger. 

Begreppet innovationsprocess används ofta för att 
beskriva  hur  en produktidé  utvecklas till  en  sälj-
bar  produkt. Den  överväldigande delan  av  diskus-
sionerna i  litteraturen av  detta begrepp  har  före-
tagsinterna förhållanden  som  utgångspunkt  (se t ex  
Booz,  Allen  & Hamilton  1968;  Rothwell  &Robertson  
1973;  Utterback& Abernaty  1975). 

Med  den  här betydelsen lagd i begreppet, betrak-
tas innovationsprocessen ur ett producentperspek-
tiv - utgångspunkten är  den  eller  de  som  driver  
innovationsprocessen. Begreppet inbegriper också 
att det skeende som beskrivs skall utmynna i  en  
framgångsrik lansering av  en  produkt. 
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Nu  finns  det  också  en  annan innebörd i begreppet.  
Det  är något  som  framkommer  som resultat av  att  
processen  betraktas  ur  ett  adoptionsperspektiv.  
Innebörden är  då  att  en ny produkt  funnit  en  in-
tresserad köpare,  se t ex (Rogers  &  Shoemaker  
1971;  Zaltman  et al 1973). Eftersom det  valda  
perspektivet  i denna  studie  är upphovsmannens,  
faller en  betraktelse  ur  ett  adoptionsperspektiv 
helt  utanför mitt intresse. 

När ett producentperspektiv anläggs, är  den  norma-
la utgångspunkten  den organisation  eller det före-
tag som  driver  utvecklingen av produktidén. Detta 
leder ofta till att byggstenarna till modellen 
tenderar att följa organisationens struktur. 
Framför allt är det då  de  väsentligaste delarna i 
strukturen som lyfts fram. 

Givet ett producentperspektiv kan  man  återfinna 
ett antal grupper av  modeller  som alla beskriver 
innovationsprocesser. Emellertid representerar des-
sa olika grupper  en variation  i vad som lyfts fram 
som betydelsefullt.  En  möjlig gruppindelning är i; 
Avdelnings-, omvandlings-, beslutsinnehålls- och 
aktivitetsmodeller. 

Här låter  vi  Robertson  (1974)  respresentera  grup-
pen  avdelninqsmodeller.  Med den typen av  modell 
görs beskrivningen  av  innovationsprocessen  med  
utgångspunkt från vilka avdelningar  som  deltar i  
en  tänkt,  logisk  kedja.  

En  sådan modell är av föga intresse för mitt forsk-
ningsproblem. I  en  företagsextern kommersialise-
ringsprocess kan  man  knappast tala om att idéerna 
skall behandlas i olika avdelningar i  en  formell  
organisation.  Möjligen kan det tänkas att  de  
personer som kan komma att medverka, tillsammans 
kan få  en  organisationsliknande  form.  

Omvandlinosmodeller får representeras av  den  modell 
Twiss  (1976, s4)  presenterar.  Han  beskriver innova-
tionprocessen som  en  transformering av olika 
"inputs" till  "outputs"  i  form  av produkter.  Han  
beskriver modellen med två synsätt. Med ett pro-
duktorienterat synsätt anges råmaterial och kunskap 
som inputs. Betraktas processen med ett teknik och 
marknadsorienterat synsätt, blir teknik, 
kundbehov/tillfredställelse  samt  material inputs. 



Tillverkning -> Produkter  
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TRANSFORMERING OUTPUT  

Kunskap ->  R&D  ->  Design  > 

Fig  2.1a:  Innovationsprocessen beskriven  som trans-
formering av  inputs till  outputs med  ett  produkt-
orienterat synsätt (Twiss  1976, s4). 

INPUTS 
Material 

INPUTS  

Kundens behov och 
tillfredställelse 
Teknik 	  

TRANSFORMERING OUTPUT  

Tekniskt 
koncept  

Produktdesign  

Tillverkning  -> Produkter  Material 	  

Fig  2.1b:  Innovationsprocessen beskriven som trans-
formering av inputs till  outputs  med ett teknik-
och marknadsorienterat synsätt (Twiss  1976, s4). 

Om  vi erinrar oss studiens övergripande syfte kan 
även denna typ av modell avfärdas som ointressant. 
I  en  omvandlingsmodell är nämligen fokus satt på 
vad som åstadkoms i  en  innovationsprocess - ett  
slags  kvalitativt resultat. Detta harmonierar inte 
med  den  föreliggande studiens syfte - att beskriva  
en  process som sådan.  

Den  modell  Rubenstein  & Ettlie  (1979)  presenterar 
låter  vi  representera beslutsinnehållsmodellen.  
deras modell baseras  på  deras  studier av  barriä-
rer för,  respektive  hur  man  försökt stimulera 
till  innovationer bland  underleverantörer till 
bilindistrin. Författarna  har  inriktat  sig på  att 
finna nyckelbeslut och ageranden  som  varit bety-
delsefulla för framgång  eller  misslyckande i ut-
vecklingsprocesser. 

I  den  här studien av företagsexterna kommersialise-
ringsförsök är upphovsmannens beslutsinnehåll inte 
av ett primärt intresse. Det är i stället hans age-
rande som satts i centrum för intresset. 

Emellertid ansattes det i första kapitlet att ett 
kommersialiseringsförsök påbörjas då upphovsmannen 
fattar ett sådant beslut. Detta ger  en  viss öve-
renstämmelse med det synsätt som  en  beslutsinne-
hållsmodell representerar. Därmed ligger det också 
nära till hands att koppla problembilden för  en  fö-
retasgextern upphovsmanns, med ett helt annat syn-
sätt, nämligen beslutsprocessynsättet. 
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En  sådan koppling kan dock inte uttryckts i  den  
liiteratur som behandlar innovationsprocesser. 
Detta trots att i  den  beslutsteoretiska litteratu-
ren framhålls beslutsprocessen som  en  företeelse 
där  en  eller flera individer medverkar.  

Om  vi erinrar oss det inledande kapitlets diskus-
sion om att upphovsmannen förr eller senare måste 
komma i kontakt med andra individer för att nå sitt 
kommersiella syfte. Därför kommer det att i nästa 
avsnitt föras  en  vidare diskussion av det besluts-
teoretiska beslutssynsättet.  

De modeller  som blivit  de  mest tongivande teoretis-
ka beskrivningarna av innovationsprocesser är  mo-
deller  där utförda aktiviteter lyfts fram som vä-
sentliga -  s  k aktivitetsmodeller.  En  sådan, ofta 
citerad modell presenteras av Booz,  Allen  & 
Hamilton  (1968). De  för  en  diskussion om hur pro-
cessen kan delas  in  i  6  steg som följer  en  tänkt 
kronologisk ordning. Detta återges i fig  5  nedan.  

En  liknande modell beskrivs av  Rothwell &  Robertson  
(1973). Den  bygger också på  en  tänkt  kronologisk 
ordning av aktiviteter,  se  fig 5  nedan. 

Booz, Allen 
& Hamilton  

Idégenerering  
Sovring 
Affärsvärdering 
Utveckling 
Testning 
Kommersialisering 

Rothwell & Robertson  

Idégenerering 
Problemdefinition  
Problemlösning  
Konstruktion  och 
utveckling 

Kommersialisering 	'Y tid 

Fig  2.2:  Aktivitetsmodeller av innovationsprocessen 

Författarna betonar att innovationsprocessen 
nödvändigtvis inte behöver följa aktiviteterna  
konsekutivt  och i  en  viss ordning. Avbrott och 
lopar bakåt betraktas som möjliga. Det påståendet 
kan  man  också finna stöd för hos Brodin  (1976).  I  
en  studie av företagsinterna produktutvecklings-
processer fann han, att sådana processer både kan 
vara olinjära och diskontinuerliga. 
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En  tredje typ av aktivitetsmodell kan uttolkas från  
de  resultat Cooper  (1983 s 1-13)  presenterar. Dessa 
baseras på  en  studie av  30  företags  FoU-verksamhet. 
I studien var intresset inriktat mot vilka typer av 
aktiviteter som genomförts. Genomförandet mättes 
både vad gäller omfattning (resursinsats) och när i 
tiden aktiviteterna genomfördes.  

Coopers  studie  resulterade i  en  viss överensstäm-
melse  med  andra  modeller av  innovationsprocessen. 
Främst gällde  det  förekommande  typer av aktivite-
ter  och att flera  typer av aktiviteter kunde pågå  
parallellt. Däremot fann  han den  höga  graden av  
överlappning mellan aktiviteterna  som  överaskande. 

I fig  6  nedan anges  de  aktivitetstyper som ingick i 
studien  respektive  vilka som var resursmässigt 
dominerande och deras relativa tidsmässiga inplace-
ring i innovationsprocessen.  

1.  Teknikhärledd  idégenerering 11.  Prototyp hos kund  
2.  Marknadshärledd  12.  Utv. av marknadsplan  
3.  Sovring  13.  Detaljerade förs.prognoser  
4.  Prel. marknadsanalys  14.  Nollserie/produktionstest  
5.  Prel analys av tekn. 

genomförbarhet  
15.  Marknadsföringstest  

6.  Marknadsundersökningar  16.  Slutlig affärsplan  
7.  Produktutformning  17.  Anskaffning av prod.utrustn.  
8.  Prel. försäljn.prognoser  18.  Revidering av lanseringsplan.  
9.  Prototyptillverkning  19.  Full  produktion  
10.  Företagsintern prototyptest  20.  Marknadsetablering/Lansering 

Fig  2.3: De 20  aktiviteter som Cooper använde vid  sin  
studie av innovationsprocesser.  

Fig  2.4:  Cooperaktiviteternas relativa tidsmässiga 
inplacering i innovationsprocessen. För aktivite-
ternas benämning,  se  fig  7  ovan. 
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Coopers  forskningsresultat har  i  kombination med  
olika managementstudier diskuterats  av  Omsön  
(1985). Det har  resulterat i  en deduktivt  upp-
byggd presentation  av en ny syn på  skeendet i 
innovationsprocesser. 

Omsöns alternativa synsätt baseras  på  att föreko-
mande aktiviteter  indelas i  tre  olika  typer av  ar-
betsmoment; Skapande, verkställande och institutio-
naliserande. I överenstämmelse  med  Coopers  resul-
tat,  inbegriper  modellen  inte  det  traditionella, 
konsekutiva synsättet. Förekomsten  av aktiviteter'  
och när i  tiden de  genomförs antas kunna variera 
obegränsat. Bakom detta synsätt  ligger  ett antagan-
de  om  att  både det  enskilda  projektets  karaktär och  
det  genomförande företagets  (de  medverkande del-
tagarnas) egenskaper  kan  variera. Synsättet kopplas 
nämligen till  en ansats om  att medverkande deltaga-
res förståelse för,  respektive  förverkligande  av en 
sådan  momentindelning  har signifikant  betydelse för 
utfallet.  

Det  synsätt Omsön presenterar  kan således ses som 
en  utvidgning  av  Coopers  resonemang  på  två  punkter. 

1. Under en  innovationsprocess antas aktiviteternas 
karaktär kunna variera (skapande, verkställande, 
institutionaliserande).  

2. Kopplingen mellan egenskaper hos  de  medverkande 
deltagarna och processens utformning lyfts 
fram. (Detta baseras på ansatsen att det är 
osannolikt att endast  en  deltagare  skulle  vara  
kompetent  att genomföra alla arbetsmoment i 
alla nödvändiga aktiviteter).  

1.2. 	Sammanfattande diskussion 

I detta aysnitt  har  det presenterats  en  möjlig in-
delning av  modeller  av innovationsprocesser - 
Avdelnings-, omvandlings-, beslutsinnehålls- och 
aktivitetsmodeller. 

Här  kan vi  erinra oss  den  sammanfattande  bild av  
ett kommersialiseringsförsöks  initiering  och genom-
förande,  som  gays  i första  kapitlet. Det  är nämli-
gen möjligt att göra vissa kopplingar till  de  ovan 
beskrivna modellerna  av  företagsinterna innova-
tionsprocesser. I  en sådan  koppling definieras upp-
hovsmannens företagsexterna kommersialiseringsför-
sök  som  alla  hans  handlingar för att  nå  sitt kom-
mersiella syfte. 
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Den  modelltyp som diskuterades först - avdelnings-
modeller - avfärdades på grund av att upphovsman-
nens  situation  inte kan jämföras med  en  avdelnings 
inom ramen för  en  formell  situation.  

Omvandlingsmodellen -  den  andra typen av  modeller  
som presenterades kunde  heller  inte anses vara int-
ressant att tillämpa. Anledningen till det var mo-
dellens tyngdpunkt på vad  en  innovationsprocess re-
sulterade i, i stället för processens utseende som 
sådan. 

I beslutsinnehållsmodellen ansattes att det fatta-
des ett antal beslut  under en  innovationsprocess. 
Det synsättet överenstämmer delvis med mitt sätt 
att  se  på  den  företagsexterna upphovsmannen. För 
honom ansattes det nämligen i första kapitlet att 
kommersialiseringsförsöket påbörjades med ett be-
slut om kommersialisering. Däremot är det inte 
innehållet i upphovsmannens beslut som satts i fo-
kus i denna studie. 

I  den  beslutsteoretiska litteraturen framhålls be-
slutsprocessen som  en  företeelse där  en  eller flera 
individer medverkar.  Om  vi erinrar oss det inledan-
de kapitlets diskussion om att upphovsmannen förr 
eller senare måste komma i kontakt med andra indi-
vider för att nå sitt kommersiella syfte, blir det 
beslutsteoretiska perspektivet inte helt ointres-
sant. I det efterföljande aysnittet kommer det där-
för att göras  en  utvidgad diskussion av detta.  

Den  sista typen av  modeller  som diskuterades - ak-
tivitetsmodeller - grundas på att det genomförs ak-
tiviteter i  en  innovationsprocess. Det är ett syn-
sätt som i mycket överenstämmer med mitt sätt att 
betrakta  en  företagsextern upphovsmanns kommersia-
liseringsförsök - alla handlingar för att nå ett 
kommersiellt syfte.  En  forskare som presenterade 
ett väl preciserat sådant synsätt var Cooper. 

Utifrån det resonemang som Omsdn förde, visade det 
sig också vara möjligt att utvidga  en  aktivitetsmo-
dell med att  en  upphovsmanns egenskaper och even-
tuella deltagares medverkan kan påverka hans möj-
ligheter att nå ett önskat utfall - ett kommer-
siellt syfte. 
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2. 	INNOVATIONSPROCESSEN -  EN  BESLUTSPROCESS ?  

I  litteraturen ges  begreppet beslutsprocess ofta 
innebörden "valprocess mellan alternativ"(Elbing  
1970,  Moore  &  Thomas 1976,  Moore  et al 1976,  
Mintzberg  1979, 1983, Booker  &  Bryson  1985)  
Beslutsfattandet  ges  också  en  tidsdimention  
(Moore  &  Thomas  ibid,  Brooke  1984). 

De  flesta förekommande  modeller  av beslutsproces-
ser är dock av mycket rationell karaktär (Bruns-
son 1982, 1985).  Avsikten med dessa är således 
att inför sig själv som användare eller andra, 
kunna analysera konsekvenserna av olika tänkbara 
handlingsalternativ. Med andra ord, ett  instru-
ment  för att förbättra förutsägelserna om framti-
da utfall. Ett exempel på  en  sådan modell är  
Moore  &  Thomas (1976, s  53ff).  De  beskriver bes-
lutsprocessen som ett beslutsträd enligt nedan. 

Alax 	 Ula 	 A2aff  

1 	1  aktivi- 	* * *  7 	 aktivi- 
, / Istartnodi eter 	* ut- *utfall 	I 	I tet

/  er  
I 	BI 	Alb-->A  falls  —Ulb—>i B2b 	A2b-->o  s v  
(beslut)1 	* nod * 	I  

1 	i 	 * * * 	 I 

Ulc 	 A2c  

Fig  2.5:  Beslutsmodell enligt  Moore  &  Thomas (1976)  

Processen antas således starta med ett beslut 
varefter det följer ett antal alternativa tänkba-
ra aktiviteter. Därefter antas komma ett antal 
tänkbara utfall varefter ett nytt beslutstill-
fälle följer  o s v.  Eftersom utfallet kan vara 
något som i tid räknat, inte kommer direkt efter  
en  aktivitet,anges utfallets början med  en  ut-
fallsnod. 

Emellertid förutsätter synsättet att  en  bestämd 
företeelse skall påbörjas. I det första kapitlets 
problemdiskussion ansattes att upphovsmannens 
beslut att påbörja ett kommersialiseringsförsök 
föregicks av uppkomsten av  en  eller flera utlö-
sande faktorer. Detta icitament som försigår det 
allra första beslutet återfinns inte i det här 
redovisade belutsprocessynsättet. Av  den  anled-
ningen kan det inte med denna utformning överfö-
ras till upphovsmannens företagsexterna kommer-
sialiseringsförsök. 
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2.1. 	SYNSÄTT INOM BESLUTSTEORIN 

Inom beslutsteorin kan det urskiljas två diame-
tralt åtskilda skolor. Dessa är  den  normativa  
respektive  och  den  irrationella skolan.  

2.1.1. 	Den  normativa skolan  

En  stor  del  av litteraturen om beslutsfattande  
har en  utpräglat  normativ  karaktär. Det beskrivs 
huvudsakligen hur beslutssituationer skall  hante- 

på rationellast möjliga sätt (Brunsson  1985,  
Kasperson  1985,  Mintzberg  et al 1976,  Moore  &  
Thomas 1976).  Det kan således betraktas som ett 
hjälpmedel för framtidsbedömning. 

Utgångspunkten i det normativa synsättet är att 
valet mellan två  alternativ  kan baseras på sanno-
likhetsbedömningar. Det baseras på  en  teoretisk 
föreställning om att det är möjligt att förutsäga 
konsekvenser av  de  olika alternativen. Det ratio-
nella handlandet framstår också som självklart, 
Brunsson  (1985).  Enligt Koopman  et al (1983)  
begränsas dock tillämpbarheten av det normativa 
synsättet till beslutssituationer som inte är 
komplexa.  De  fattade besluten skall dessutom vara 
konfliktfria ur beslutsfattarens synvinkel. 

När  en  upphovsman står inför att påbörja ett kom-
mersialiseringsförsök, är det inte uteslutet att 
detta orsakar  en  konfliktsituation med hans övriga 
verksamhet (yrkesutövning och fritid). Framför allt 
kan  en  sådan konfliktsituation ses som  en  konkur-
rens om begränsade resurser,  t ex  upphovsmannens 
tid och  kapital.  Detta  skulle  tala mot att anlägga 
ett normativt beslutssynsätt på upphovsmannens kom-
mersialiseringsförsök. 
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2.1.2. 	Den  irrationella synen 

I empiriska  studier  av organisationers beslutspro-
cesser  har  det kunnat påvisats  en  påtaglig irra-
tionalitet. Framför allt när det gäller betydelse-
fulla beslut (Cyert &  March 1963; March  &  Olsen 
1976;  Mintzberg  1979;  Brunsson  1985).  

Enligt Brunsson beskrivs  problem  ofta som besluts-
situationer där det finns för lite eller för 
mycket  information  att ta ställning till. Båda 
dessa situationerna leder till att det objektivt 
sett bästa valet av  alternativ  omöjliggörs eller 
försvåras aysevärt. 

Här kan vi erinra oss diskussionen av Ansoffs fyra 
strategiska utvecklingsalternativ i det första 
kapitlet. Det ovan nämnda informationsproblemet  
skulle  kunna kännas igen hos  den  oerfarne upphovs-
mannen.  Han har  ingen tidigare  information  om vad 
han kan råka ut för vid genomförandet av ett kom-
mersialiseringsförsök. När han  sedan  väl får sådan  
information,  kanske i ett upplevt överflöd,  har  han 
kanske ingen egen erfarenhet att värdera  den  mot. 

När  en sådan situation råder  är  det heller  inte  
relevant  att studera konskvenserna  av  fattade  
beslut  och jämföra  det med  alla tänkbara alterna-
tiva  beslut.  I  den  irrationella skolan är  det  i 
stället  den  enskilda individens handlingar  som  
sätts i  focus.  Därmed elimineras också objektivi-
tetskravet.  

Hur  andra deltagare i ett kommersialsieringsför-
sök reagerar  på en  deltagares  beslut  är också 
ointressant.  Det  är istället individens handlin-
gar, genomförandet  av  dessa och  hur  han  själv 
upplever effekterna  av  detta  som  sätts i  focus.  
Här  kan vi då  också finna stöd för valet  av 
perspektiv,  nämligen upphovsmannens  perspektiv.  
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2.2. 	SAMMANFATTNING 

Hittills  har  innovationsprocesser beskrivits ur 
två perspektiv - producent  respektive  adoptions-
perspektiv - och med olika  modeller.  Eftersom det 
endast är producentperspektivet som är av intresse,  
har  enbart  modeller  inom detta tagits med. Detta 
kan sammanställas i fig nedan. 

Typ  av  modell Framhävd betydelse i modellen 

avdelnings- 
modell 

Förekomst av olika avdelningar 

omvandlings- 
modell  

Transformering av inputs till 
outputs  

besluts- 
innehålls- 
modell 

Förekomst av olika typer av 
beslut 

aktivitets- 
modell 

- 
Förekomst av aktiviteter 

Fig  2.6: Modeller  av innovationsprocesser ur ett 
producentperspektiv  

De  författare som diskuterat sina  modeller  ur ett 
producentperspektiv,  har  i samtliga  fall  utvecklat 
modellerna mot bakgrund av  en  tänkt tillämpning i 
företagsinterna kommersialiseringsförsök. Framför 
allt  har  det också gällt relativt stora företag. 
Trots detta är dessa  modeller  inte helt ointres-
santa. Anledningen till det är att deras beskriv-
ning av företagsinterna innovationsprocesser  har  
vissa likheter med  min  föreställning om företagsex-
terna kommersialiseringsförsök. Framför allt gäller 
det  de  så kallade aktivitetsmodellerna. I  den  tidi-
gare problembeskrivningen  har  det nämligen ansats 
att upphovsmannen genom sitt agerande försöker nå 
ett önskat utfall - ett kommersiellt syfte - av 
sitt kommersialiseringsförsök. Av detta följer att, 
för  den  fortsatta diskussionen av litteraturen blir 
även andra deltagare än upphovsmannen av intresse. 

I det här aysnittet  har  det också gjorts  en  kopp-
ling mellan beslutsprocessynsättet och  en  beskriv-
ning av innovationsprocesser med hjälp av aktivi-
tetsmodeller. Emellertid kunde det konstateras att 
beslutsprocessynsättet, direkt hämtat från besluts-
teorin, kunde inte överföras på  en  upphovsmans 
företagsexterna kommersialsieringsförsök. Detta  
problem  kommer dock att återupptas till diskussion 
i det tredje kapitlet. 
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3. 	INNOVATIONSPROCESSENS DELTAGARE 

I det föregående aysnittet diskuterades  modeller  
som beskriver innovationsprocesser. Modellerna base-
rades dels på det perspektiv som modellbyggarna  an-
lagt,  dels på olika  former  av uppdelning av proces-
sen. Det finns dock forskning där  man  gått längre i 
sina beskrivningar. Framför allt  har man  lyft fram  
de  enskilda individernas betydelse. 

Även om  den  överväldigande andelen av litteratu-
ren inom området återspeglar företagsinterna för-
hållanden, finns det ett fåtal  studier  av företags-
externa innovationsprocesser. Av  den  anledningen  
har  det här aysnittet delats upp på motsvarande 
sätt. Vi börjar med  en  diskussion av  den  litteratur 
som  har sin  utgångspunkt i företagsinterna förhål-
landen.  

3.1. 	FÖRETAGSINTERNA STUDIER  

I  sin  klassiska teori om ekonomisk utveckling mena-
de Schumpeter  (1934)  att ett företags framgång var 
beroende av  en  eller flera individers insatser.  
Bland  dessa fick  den  så kallade entreprenören  en  
framskjuten  position.  På senare tid  har  annan 
forskning också kunnat påvisa resultat som 
överenståmmer med Schumpeters tankegångar. 

I  SAPPHO-studien (1972)  lyftes  det  fram betydelsen  
av  att fyra  roller var  besatta.  De  angays  som  
viktiga förutsättningar för att  en  kommersialise-
ring  skulle  kunna bli framgångsrik. Däremot  an-
gays  inte entreprenören  som  någon viktig  roll. De  
fyra  roller som  befanns vara viktiga  var: 

Teknisk  innovatör 
Kommersiell innovatör 
Ansvarig  chef  
Product  Champion 

Av dessa fyra  roller  kunde  man  i  58  av  de  studerade  
fallen klart  identifiera ansvariga chefer och i  de  
flesta även  en  kommersiell innovatör. Emellertid 
hade  man  ofta svårt att identifiera någon teknisk 
innovatör. Från resultaten framkom också att 
flera  roller  kunde innehas av samma individ. Ett 
exempel var teknisk och kommersiell innovatör. 
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I  den s k  CPA-studien av  unga, expansiva och tekno-
logibaserade företag i  Sverige kom man  fram till 
ett liknande framgångskriterium.  Man  fann att ett 
innovationsprojekt  har  största möjligheterna till 
framgång  om  projektledningen  består av en  grupp 
deltagare vars kompetenser och erfarenheter stöttar 
varandra. Detta ansåg  man  gällde speciellt  under 
den  tidsperiod ett nytt företag börjar ta  form  
(Utterback & Reitberger  1982, s65). Vad  gäller  
den  här  studien  skall  det  observeras, att trots 
att  de  studerade företagen  var  unga,  kunde res-
pektive  innovationsprocess  var  långt gångna.  Det  
innebär att  den kunde ha  påbörjats långt innan 
företaget etablerades.  Samtidigt  innebär detta att  
de produktidéer som  föranlett företagsetableringar-
na  kan ha haft en  företagsextern bakgrund. Detta 
behandlades dock inte i  CPA-studien. 

Nu  skall  vi komma  ihåg, att i dessa båda exempel  
har det  uteslutande studerats företags interna kom-
mersialiseringsförsök. Emellertid utesluter inte 
detta,  som  påpekades ovan, att produktidéerna  haft  
ett företagsexternt ursprung. I  CPA-studien var  
detta uppenbart i flera  av de  studerade  fallen. 
Samtidigt  måste  vi då komma  ihåg att upphovsmannen 
till dessa  produktidéer  redan  hade  startat företag  
som  hunnit expandera  kraftigt. Initieringen av  des-
sa framgångsrika kommersialiseringsförsök  kunde så-
ledes ha  skett långt innan(flera  år) de  hamnade i  
de  studerade företagen. 

Här  kan vi  erinra oss att i  problemdiskussionen  
ansattes att upphovsmannen  har  ett kommersiellt 
syfte  som driver  honom att genomföra kommersiali-
seringsförsöket. Detta  kan  här kopplas  till  både  
CPA-  och  SAPPHO-studierna. Där focuserades nämli-
gen forskningsintresset  till  att förklara orsaker  
till  framgång  respektive  misslyckande i kommer-
sialiseringsförsök  av  nya  produktidéer. Just  detta  
kan ges en teoretisk  koppling  till  denna  studie. 

Studiens andra forskningsfråga berör nämligen före-
komst av  hinder  för upphovsmannens genomfö-
rande av företagsexterna kommersialiseringsför-
sök. Det som upphovsmannen kan bli hindrad i är 
sina försök att nå sitt kommersiella syfte. 
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En  annan välkänd forskare som arbetat med identi-
fiering av  roller  är Mintzberg  (1973).  Utgående 
från  sin  studie av fem företagsledare och deras 
arbete presenterade han tio  roller  i tre grupper: 

Interpersonella roller  

Galjonsfigur 
Ledaren 

"Liason"  

Informationsroller  

Lyssnare 
"Grindvakt" 
Talesman 

Beslutsroller 

Entreprenören  
"Controller"  
Resurskordinator 
Förhandlare 

Dessa resultat är baserade på beteende hos  en  led-
ning i ett företag. Trots detta anser han själv att 
resultaten  har  bäring även på ledare på lägre ni-
våer i ett företag. Motiveringen till detta är, 
oaysett på vilken nivå ledaren finns, befinner han 
sig mellan  en  omgivning och  den  enhet som han skall 
leda. Enligt Mintzberg kan delar av ett företag 
således utgöra  en  ledares omgivning. Därmed  skulle  
dessa resultat kunna vara applicerbara på enskilda 
företagsinterna kommersialiseringsförsök som genom-
förs i projektform. Således  skulle  resultaten också 
kunna kopplas till  den  tidigare diskussionen av  en  
förekomst av olika  roller  för att nå framgång i 
kommersialiseringsförsök. 

I  den  ovanstående diskussionen  har  det inte gjorts 
någon notering om var dessa  roller  uppstår. Som 
framgick av problemdiskussionen  har  samhället tagit 
allt större initiativ för att stimulera till pro-
duktförnyelse. Det  har  inneburit  en  framväxt av or-
ganisationer som fått till uppgift att hjälpa andra 
i kommersiell verksamhet. Låt oss kalla sådana för 
assisterande organisationer. Exempel på sådana är 
STU, regionala Utvecklingsfonder och kommunala 
stiftelser.  Hit  kan även räknas olika  former  av ut-
vecklingsbolag.  De  senare hamnar dock i  en  sär-
ställning genom krav på avkastning och möjligheter 
till delägande i utvecklingsprojekt. 

Sådana organisationers främsta uppgift kan samman-
fattas till att fungera som  en form  av resurskälla 
(finansiellt) eller genom att erbjuda kompetens.  Om  
sådana organisationer fungerar bra kan  de  vara  en  
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tillgång  under en  innovationsprocess.  Kan de  däre-
mot inte tillgodose samtliga uttryckta behov, kan  
de  bli ett allvarligt  hinder  för  dem  som blir eller 
gör sig beroende av  dem (se t ex  Grönstedt  et al 
1981;  Vedin  1982;  Hägg  1984). 

Men  även  om den  hjälpande  organisationen har de  
rätta kvalifikationerna  kan det  finns många  hinder  
för  en  lyckad hjälpinsats.  Katz  &  Allen  (1982) 
beskriver en variant av det problemet,  nämligen  
"not  invented  here-syndromet".  Liknande  problem 
kunde  också konstateras  av  Omsön & Ekeström  (1987).  

Naturligtvis kan det även komma att involveras kom-
mersiellt intresserade organisationer i innovati-
onsprocessen. Låt oss kalla sådana för kommersiel-
la organisationer. Exempel på sådana är  banker  och 
konsultföretag.  Till  skillnad mot  de  kommersiella 
organisationerna  har de  assisterande uppkommit som 
ett resultat av samhällsinsatser. Emellertid är  de  
alla tillgängliga vare sig det kommersialiserings-
försök  de  engageras i sker internt eller externt 
ett företag.  

3.2. 	FORETAGSEXTERNA STUDIER  

Några forskare som inriktat sig direkt mot  den  
företagsexterna upphovsmannens  situation  är 
Grönstedt  et al (1981). De har  gjort  en  begränsad 
studie i syfte att generera hypoteser om vilka 
faktorer som påverkar innovativt beteende i sam-
hället. Deras utgångspunkt var innovatörens egen 
uppfattning om det sociala  system de  verkade i.  

De  försökte koppla  en  rollfördelning till olika 
steg eller faser i innovationsprocessen. Deras val 
av rollindelning baserades på  en  föreställning om 
att  de  olika rollerna återfinns i avgränsade delar 
av processen  (se  nedan). 

Trots  att  studien har  avgränsats  till  ett företag-
sexternt  problem, har den  rollindelning  som  gjorts  
slående  likheter  med de som  gjorts i företagsinter-
na  studier.  

Uppfinnare _ 
Entreprenör  

Finansiär  
Licensköpare/tillverkare  

>Tid 

Fig  2.7:  Olika  rollers  inplacering i innovations-
processen enligt Grönstedt  et al (1981 s6)  
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Studiens resultat gav inget belägg för om  en  sådan 
rollfördelning existerar. Däremot presenterade  de 
en  indelning av uppfinnartyper. Indelningen baseras 
på hur och varför uppfinnaren tar olika risker med 
att kommersialisera  sin  produktidé.  

1. Vissa personer kan tvingas till att skapa sig  en  
ny försörjning.  En  anledning till detta kan vara 
att  de  blivit arbetslösa och att  de  därigenom 
fått  en  ny syn på riskerna med innovativ verk-
samhet relativt andra försörjningsmöjligheter.  

2. Upphovsmännen dras  in  i processen av  en  förväntan 
om det stora klippet -  en  förväntad belöning för 
lösningen av ett (tekniskt)  problem. 

3. En  tredje grupp förfaller nästan omedvetet glida  
in  i  en  kommersiell  fas.  Detta trots att uppfin-
narens enda mål varit att övertyga sig själv el-
ler andra om att  en  teknisk lösning fungerar. 
För att genomföra detta kan det i vissa  fall  
krävas stora ekonomiska insatser för  t ex  proto-
typer. För att åstadkomma sådana resurser kan 
uppfinnaren tvingas till aktiviteter som kan ka-
raktäriseras som delar av  en  kommersialisering.  

3.3. 	SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I  det  här aysnittet  har det  konstaterats att  det  i  
litteraturen  påtalats  en  förekomst  av  olika  roller  
i innovationsprocessen. Där  har det  också beskri-
vits  hur  dessa  roller kan  påverka genomförandet  av  
ett kommersialiseringsförsök. Sådana  roller som  
framförts ovan är  t ex teknisk respektive  kommer-
siell innovatör, ansvarig  chef,  product  champion,  
finansiär.  

Vid  en  jämförelse mellan hur  de  företagsinterna  
respektive de  företagsexterna problemen  har  behand-
lats, finner  man  något som bör påpekas.  De  rollin-
delningar som gjorts uppvisar slående likheter. 
Uppfinnare kan  t ex  jämföras med teknisk innovatör. 
Entreprenör och finansiär återfinns som identiska 
benämningar i båda typerna av  studier.  

Här kan det också noteras att flertalet av  de rol-
ler  som påtalats i  de  olika studierna  har  getts be-
nämningar som kan återspeglas i olika typer av ak-
tiviteter,  t ex  uppfinnare, kommersiell innovatör, 
finansiär. 

Emellertid framträder det också  en  i sammanhanget 
ny  roll  som inte kan hänföras till någon speciell 
typ av aktivitet, nämligen entreprenörsrollen. Av  
den  anledningen kommer det efterföljande aysnittet 
att behandla innebörden i begreppet entreprenör. 
Likaså kommer begreppet att relateras till  en  upp-
hovsman som ayser att genomföra ett företagsexternt 
kommersialiseringsförsök. 
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3.4. 	ENTREPRENÖREN i INNOVATIONSPROCESSEN 

Begreppet entreprenör  har  av flera forskare och 
författare getts väsentlig betydelse som förut-
sättning för ekonomisk utveckling. Schumpeter  
(1934 s74)  var  en  av  de  första att ge begreppet  
en  affärsmässig innebörd.  Han  definierade begrep-
pet på följande sätt:  

"Den  som leder nya kombinationer fram till  en 
positiv  ekonomisk utveckling"  

Bland  hans efterföljare finns det  en  rad andra de-
finitioner.  Not  bakgrund av  en  omfattande konsult-
verksamhet inom affärsutveckling, definierar 
Hubendick  et al (1982, s 19)  entreprenören som:  

"Den  som  driver  igång  en  ny verksamhet eller 
startar något nytt som inte fanns från början" 

Hyrenius  (1983, s57)  definierar begreppet som  den  
som genomför medvetna aktiviteter som skiljer sig 
från etablerade mönster. Sådana aktiviteter döper 
han till mönsterbrott. 

Baserat på  en  studie av utvecklingsbolags försök 
till entreprenöriell verksamhet, ger Hägg  (1984)  
begreppet  en  mer affärsmässig  definition.  

"Entreprenörskap är förmågan att identifiera ett 
behov på marknaden och att etablera kontakt och 
sluta avtal med representanter för marknaden"  

Casson  (1982, s23) anser  att  en  entreprenör är nå-
gon  som  fattar avgörande  beslut om koordinering av  
begränsade  resurser. En  annan  definition som  stöd-
jer detta är  Vespers (1980).  

"Någon som kombinerar olika resurser till något 
med större värde än tidigare"  

Timmons  et al (1977) ger  begreppet  en  något preci-
sare  definition.  

"Att försöka uppfylla egna uppsatta mål, ta mått-
liga risker och slutligen söka återkoppling från 
och lära sig av  de  egna aktiviteternas resultat. 

Dessa olika definitioner av entreprenör ger ett 
förvirrat intryck om vad som är begreppets egentli-
ga innebörd. Det beskrivs hela tiden som något re-
lativt - "ny verksamhet", "något som inte 
fanns från början"  o s v.  
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Trots denna förvirring går det att hitta gemensamma 
bitar i definitionerna. Innehållet centreras till 
aktiviteter som beslutas och utförs av  en  individ 
oberoende av andra. Individens egna mål, att han 
själv utformat dessa och energiskt arbetar för 
att nå dessa, framträder också som  en  betydelse-
full ingrediens.  

Just  denna underton i definitionerna återfinns  
som det  centrala i entreprenörsbegreppet i  
McClelland  &  Winter's  (1969) som  baseras  på 
på tre  mänskliga  behov.  Framför allt återfinns 
kopplingen till entreprenörsbegreppet i  det  förs-
ta  av  dessa mänskliga  behov: 

Behovet av  att uppnå något  (the  need  for  achive-
ment). Ett  behov av  att framför allt göra väl 
ifrån  sig  och  nå  egna  mål. 

Behovet av  att vara någon  (the  need  for  affilia-
tion).  Ett  behov av  att bli uppskattad, accepte-
rad och även  ha  positiva  relationer  till  en so-
cial  omgivning.  

Behovet av  makt  (the  need  for  power).  Ett  behov 
av  att kunna styra  eller  påverka andra männis-
kors beteende  på  ett  sådant  sätt, att  de  blir 
starkt engagerade i  den  egna  handlingen. Det kan  
också uttryckas  som  ett  behov av  att  nå en  viss  
position,  att  få  rykte och  status.  

Här  kan vi  åter erinra oss  problemdiskussionen  i  
det  första  kapitlet.  Där ansattes att  det  före-
tagsexterna kommersialiseringsförsöket  kunde  de-
finieras  som  upphovsmannens alla handlingar för 
att  nå  ett kommersiellt syfte. För  den ansatsen 
kan vi nu  konstatera ett starkt stöd i  den litte-
ratur som  i huvudsak baserats  på studier av  före-
tagsinterna förhållanden. Detta likställer dock 
inte  min definition av  upphovsmannen i ett före-
tagsexternt kommersialiseringsförsök  med de  ovan 
diskuterade definitionerna  av  entreprenör. 

Vem är  då  upphovsmannen?  Om vi  erinrar oss  problem-
diskussionen,  definierades  den person som  innehava-
ren  av den  juridiska upphovsrätten till  en produkt-
idé.  Upphovsmannen  kan således anses  vara  den per-
son som står  närmast  en produktidé under  dess be-
gynnande utveckling.  

Den personen har  i  litteraturen  getts  en  mängd oli- 
ka benämningar. Vedin  (1982) talar om  uppfinnare. 
Själv använder  jag mig av  upphovsman (Perzon  
1982).  Product  Champion  finns omtalat i Langrish  
et al (1972).  Entreprenör,  som  nämts tidigare  har  



29  

använts  av  flera forskare och författare(Flamholtz  
1986 m  fl;Drucker 1985;Hyrenius 1983;Casson  1982;  
Hubendick  et al  1982;Vesper 1979;McClelland  1969;  
Timmons  et al 1977).  Ytterligare  en  benämning är 
idémänniska  som  används  av  Sjölander  (1983)  i  sin  
beskrivning  av  stora företags idéhantering. 

I  Vespers tolkning  förknippas entreprenören  med 
personer som  är i färd  med  att starta någon typ  av  
verksamhet. Hyrenius  (s23-28)  använder begreppet 
entreprenör  synonymt med en individ som  genom  en ny  
verksamhet vunnit ekonomisk framgång.  McClelland  
framhäver ett starkt prestationsmotiv  som det mest  
karaktäristiska  hos en  entreprenör.  

En  användning av begreppet entreprenör visar sig 
alltså kunna förknippas med speciella personlig-
hetstyper. Av  den  anledningen är det bättre att an-
vända ett annat begrepp - upphovsman - för  den  in-
divid som är upphovet till att  en  produktidé föds 
och börjar utvecklas.  

Den  benämningen anser  jag  bör kvarstå även om det  
skulle  vara befogat att ge honom  en  annan benäm-
ning. Tänkbara anledningar till  en  annan benämning 
kan vara förändringar i beteende eller aktiviteter 
i ett kommersialiseringsförsök. 

Detta  val  grundar  jag på  att andra tänkbara benäm-
ningar,  t ex  entreprenör  eller  product  champion,  
lätt  kan  förknippas  med  speciella personlighetsty-
per.  Således kan det  leda till felaktiga uppfatt-
ningar  om de personer de  används för.  

3.4.1. 	Sammanfattande diskussion 

I det här aysnittet  har  det konstaterats att be-
greppet entreprenör  har  getts  en  splittrad innebörd 
i litteraturen. Emellertid går det trots denna 
splittring att hitta  en  gemensam centrering av oli-
ka definitioner till att aktiviteter beslutas och 
genomförs av  en  och samma individ oberoende av and-
ra. 

Det  har  också kunnat konstateras att  den  ansats som 
gjordes i första kapitlet - ett kommersialiserings-
försök utgörs av  en  upphovsmans alla handlingar för 
att nå ett kommersiellt syfte - får stöd i  den  lit-
teratur där begreppet entreprenör diskuteras. Trots 
detta  har jag  valt att inte jämställa centralfigu-
ren i ett kommersialiseringsförsök - upphovsmannen 
- med begreppet entreprenör. Skälet till det är att 
undvika att upphovsmannen förknippas med speciella 
personlighetstypper som begreppet entreprenör kan 
associeras till. 
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4. 	FRAMGÅNG OCH MISSLYCKANDE I INNOVATIONSPROCESSEN 

När det talas om innovationsprocesser inbegriper 
det  en  kommersiell framgång i slutändan av proces-
sen. Av  den  anledningen är det bättre att benämna 
innovationsprocessen som ett innovationsförsök. 
Används benämningen kommersialiseringsförsök som 
gjorts tidigare, dämpas framgångsambitionerna yt-
terligare. Emellertid utesluts  de  inte på något 
sätt. 

Vad är då framgång eller misslyckande i ett kom-
mersialiseringsförsök? Det är i hög  grad  beroende 
av det mål som satts upp. 

I  SAPPHO-studien (1972)  diskuterades begreppen 
framgång och misslyckande utgående från "nämnvärd 
marknadsandel" och "lönsamhet". Misslyckande defi-
nierades  således som  otillräcklig marknadsandel och 
lönsamhet.  Det var  svårare att definiera framgång 
än misslyckande.  Det  berodde bl  a på en tidsfaktor.  
Olika  produkter kunde  bli lönsamma  efter  aysevärt 
olika lång  tid.  

I  en  likartad  studie har  Kulvik  (1977)  definierat 
framgång  som  att  en produkts  lönsamhet skall vara 
minst lika  stor som  genomsnittet  av  alla före-
tagets  produkter. Det  tillvägagångsättet gör  det  
lättare att definiera framgång oberoende  av  före-
tagets lönsamhetsmål för produkten. Emellertid 
kvarstår  den  relativa jämförelsen,  fast nu  begrän-
sad  till  det  enskilda företagets lönsamhetsnivå.  

I  studier av pågående  kommersialiseringsförsök där 
produkterna ännu inte hunnit  nå  ut  på en  marknad,  
skulle  dessa framgångs- och misslyckandedefinitio-
ner leda  till  mätproblem. Misslyckande  skulle  kunna 
konstateras  om  kommersialiseringsförsöket avbryts. 
Däremot  skulle  framgång inte kunna konstateras, 
utan möjligen prognostiseras.  

I  Utterbacks & Reitbergers  studie av  unga, expansi-
va företag  (1982)  användes framgångskriteriet  ex-
pansion.  Som indikatorer  för detta kriterie använ-
des företagets ålder och omsättning. Att ett före-
tags  produkt når en  marknad och börjar generera in-
täkter, utgör  ingen garanti  för lönsamhet. Däremot 
är  det en  nödvändighet för att  på  sikt  nå  detta. 
Naturligtvis  kan det  finnas andra  faktorer som kan  
påverka möjligheterna att  nå  framgång i ett kommer-
sialiseringsförsök.  

I olika  studier har  det framkommit  en  mängd fak-
torer som mer eller  mindre har  kunnat kopplas 
till förklaringar av framgång eller misslyckande. 
Det följande aysnittet behandlar detta. 



31 

4.1. 	ORSAKER TILL FRAMGÅNG OCH MISSLYCKANDE  

En faktor som  funnits vara mycket betydelsefull 
för utfallet  av  ett kommersialiseringsförsök är  
kommunikation  mellan upphovsmannen och deltagare 
i  hans  omgivning. Framför allt är  det hans  vilja 
och förmåga att kommunicera  med  omgivningen  som  
varit  av stor  betydelse.  Det har  gällt  vare sig 
kommunikationen  pågått inom ett företag  eller  
över gränserna  till  dess omgivning  (SAPPHO  1972;  
Cooper  1980;  Benndorf  et al 1981;  Ebadi & 
Utterback  1984). 

Nu  hänför sig dessa resultat till kommersialise-
ringsförsök påbörjade internt företag. I några  
studier har  det dock kunnat påvisas att kommunika-
tionsmöjligheterna varit av väsentlig betydelse 
även vid kontakter mellan enskilda individer och 
det stora företaget  (se t ex  Sjölander  1985).  

Emellertid finns det  en  viss skillnad mellan det 
externa och det interna fallet. I det senare sker 
kommunikationen troligtvis efter redan befintliga 
vägar där deltagarna  har  större eller  mindre  
skyldighet att lyssna (Mintzberg  1983). Den  före-
tagsexterna situationen blir  en  helt annan. I  de  
fall  den  överenstämmer med Ansoffs fjärde stra-
tegiska utvecklingsalternativ  (se  diskusionen i ka-
pitel  1)  måste upphovsmannen själv eller  via  någon 
annan söka och etablera lämpliga kommunikationsvä-
gar. 

Sjölander  (1983, 1985) har  uppmärksammat  det 
problemet. Han  diskuterar  behovet av en  ömsesidig 
förståelse mellan upphovsmannen (idémänniskan i 
Sjölanders beskrivning) och företaget. Sjölander 
menar att  det  mottagande företaget och upphovsman-
nen  på  något sätt måste jämka samman eventuella 
skillnader i olika  kommunikationskulturer. De  
positiva  effekter man kan nå om det kan  åstadkom-
mas, diskuteras även  av  andra författare  (SAPPHO  
1972; Vesper 1980;  Utterback & Reitberger  1982). 

Hos både  Utterback & Reitberger och  Vesper  fram-
kommer att tidigt etablerade kundkontakter är  av 
stor  betydelse.  I  SAPPHO-studien  fann  man  att i 
framgångsrika utvecklingsprojekt  hade man  ofta  
haft  bättre  kontakter med  deltagare inom områden  
som var  kritiska för  det  enskilda  projektet.  

Parkinson  (1981)  fann att tidiga  kontakter  och 
välutvecklad  interaktion  mellan utvecklande och 
köpande företag påverkade utfallet  av  utveck-
lingsprocesserna  positivt. Den  ståndpunkten åter-
finner  man  också  hos  Håkansson  et al (1979)  i 
deras  diskussion av  interaktionssynsättet inom 
marknadsföringen. 
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I  vissa  studier av  utvecklingsprocesser förefal-
ler liknande ståndpunkter  ha  påverkat studiernas 
utformning. Ebadi & Utterback  (1984)  analyserar 
bl  a initieringen  och  frekvens av kommunikation  
mellan deltagare. Huruvida  initieringen av kommu-
nikationen  ayser redan etablerade  eller  nya kom-
munikationsvägar framgår  dock  inte.  I  SAPPHO-
studien  analyserades inte någon  kommunikations-
frekvens.  Däremot behandlades  en  mängd  variabler 
som skulle  kunna klassificeras  som  innehåll i  
kommunikation  mellan deltagare.  

4.2. 	SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

På de tre  föregående sidorna  har  innebörden i be-
greppen framgång  respektive  misslyckande diskute-
rats. Där framkom  det  också att  kommunikation  mel-
lan olika deltagare i ett kommersialiseringsförsök 
är betydelsefull för dess utfall. Framför allt  var 
det  deltagarens vilja och förmåga att kommunicera  
som  gays  den mest  framträdande betydelsen. 

I  de  följande aysnitten skall vi med utgångspunkt 
från litteraturen titta lite närmare på vilka 
aspekter som anses kunna påverka ett kommersialise-
ringsförsöks utfall mot framgång  respektive  miss-
lyckande.  Men  innan vi går  in  i  de  resonemangen 
gör vi  en kort  återblick för att få  en  koppling 
till  den  fortsatta diskussionen. 

I ett tidigare aysnitt konstaterades det att upp-
hovsmannen i vissa ayseenden kunde associeras till 
entreprenörsbegreppet. Det ger  en  anledning att i 
det följande aysnittet närmare diskutera entrepre-
nörsegenskaper. Tidigare  har  det också diskuterats 
att andra typer av  roller  än entreprenörsrollen 
kunde förknippas med olika typer av aktiviteter som 
genomförs i syfte att lösa olika  problem.  Det lyf-
ter fram ytterligare  en  aspekt, nämligen  problem-
lösningsförmåga.  

När ett kommersialiseringsförsök initieras och bör-
jar växa i omfång, och speciellt när det sker in-
ternt ett företag, kan det förväntas att ledning  
och samordning av verksamheten ökar i betydelse 
för att nå framgång och undvika misslyckande. 
Ett begrepp som aktualiseras i och med detta är 
svnergier, d  v s  åstadkomma  en  multiplikatoreffekt  
bland de  resurser som står till  buds  i  en  verksam-
het. Därmed blir också deltagarens resursinsatser  
en  aspekt att ta hänsyn till i  den  fortsatta dis-
kussionen. 
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Med utgångspunkt från denna resonerande återblick 
kommer det närmaste aysnittet att ges följande 
struktur. Vi inleder med  en  diskussion av hur ent-
reprenörsegenskaper kan kopplas till utfallet i ett 
kommersialiseringsförsök. Därefter diskuteras vad 
litteraturen ger för syn på hur problemlösning, 
ledning och samordning, synergier  samt  deltagares 
resursinsatser kan påverka utfallet i kommersiali-
seringsförsök.  

4.2.1. 	Deltagare i ett kommersialiseringsförsök 

Tidigare  har vi sagt  att upphovsmannen är  den in-
divid som kan  sägas vara  fader  till  en ny pro-
duktidé.  För att ett kommersialiseringsförsök 
skall kunna genomföras  på  ett tillfredställande 
sätt,  har det  också konstaterats att  det  är vik-
tigt att  en sådan  upphovsman  har  ett  personligt 
mål  (McClelland  1961).  Detta framkommer även  hos  
andra forskare  som Vesper (1980)  och  Timmons  et 
al (1977).  Krasner  (1982)  framhåller även bety-
delsen  av  att upphovsmannen  har  insikt  om  vilka  
resurser som  behövs för att  nå de  uppsatta målen. 
Detta poängterades tidigare i samband  med diskus-
sionen av  begreppet entreprenör.  Vi  skall  nu  här 
återuppta  den diskussionen  och försöka ikläda 
upphovsmannen ett  antal  entreprenörsegenskaper. 
Emellertid görs  det  endast  med en  koppling till att 
upphovsmannen ayser att påbörja ett kommersiali-
seringsförsök  av en produktidé. 

4 2 1.1.  Entreprenörsegenskaper  

En  forskare  som  specialicerat  sig på  att stude-
ra entreprenöriella egenskaper är  McClelland  
(1961).  I sina  diskussioner av  entreprenöriellt 
beteende,  har han  karaktäriserat detta  med  ett 
psykologiskt  perspektiv anlagt på  affärsmässigt 
prestationsbehov. 

Prestationsmotivationen framstår som det mest 
karaktäristika hos  en  entreprenör. Emellertid kan 
hans beteende också karaktäriseras på andra 
sätt. 

* Måttlig risktagning relaterad till förmåga 
- inte chanstagning. 

* Handlingskraft. 
* Individuellt ansvarstagande. 
* Förmåga att ana eller förutse möjligheter. 
* Vara skicklig organisatör.  

Den  här karaktäriseringen,  samt  att  det  är 
prestationsbehovet  som  gör individen till ent-
reprenör,  har  fått flera tongivande efterfölja-
re  som  Timmons  (977)  och  Vesper (1980).  
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En  karaktärisering  som  skiljer  sig  från 
McClellands är  Casson  (1982, s35). Han  betrak-
tar entreprenören  som en  synnerligen beslutsam  
person.  Dessutom karaktäriserar  han  honom  med  
fyra andra egenskaper:  

Fantasi 
Förmåga att förutse 
Skicklig organisatör 
Skicklig delegerare  

Casson  lägger också  in  ytterligare  en aspekt på  
dessa egenskaper.  Han  menar att vissa är med-
födda medan andra  kan  tränas upp.  "Fantasi"  är  
enligt  Casson  inte möjlig att påverka  med  trä-
ning. "Att vara förutseende"  anses  däremot kun-
na påverkas.  De  två resterande egenskaperna, 
"vara skicklig organisatör  respektive  delegera-
re", anses  i hög  grad  kunna påverkas  av  erfa-
renhet. 

För  en  studie med longitudinell karaktär och 
där förekomsten av förändringar är av intresse, 
blir  en  sådan aspekt av betydelse. Utgår  man  
från Cassons ståndpunkt,  skulle  det betyda att 
"fantasin" inte kan förklara några förändringar 
i ett entreprenöriellt beteende. Likaså  skulle  
olika  relativ  vikt kunna läggas vid betydelsen 
av "förmåga att förutse"  respektive  "att vara 
skicklig organisatör och delegerare" 

När  Casson  diskuterar att vissa entreprenöriel-
la egenskaper  kan  påverkas  av  erfarenhet, an-
lägger  han  också ett historiskt  perspektiv. 
Således  blir upphovsmannens tidigare erfarenhe-
ter  av  intresse. 

Här  har Vesper (1980)  gjort  en  åtskillnad mellan 
oerfarna och erfarna entreprenörer.  Den  innehål-
ler följande beskrivning av skillnader i beteende 
och särdrag mellan  de  båda entreprenörstyperna: 

Oerfaren entreprenör 

Det är första etableringsförsöket. 
Söker experthjälp först när  problem  uppstått. 
Vet inte vilken rådgivning han behöver för 
att lösa dessa  problem.  

Känner sig  kompetent  inom alla områden. 
Är inte säker på var han kan få rådgivning. 
Saknar kritiska färdigheter  under  arbetets gång;  
Har  andra viktiga  men  inte lika kritiska 
färdigheter. 

Är operationsorienterad, betonar kvalitet i  out- 
put.  
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Erfaren entreprenör  

Har  tidigare erfarenhet från etableringsförsök. 
Söker experthjälp redan när  problem  anas. 
Vet vilken typ av rådgivning han behöver för 
dessa  problem.  

Känner sina svagheter inom vissa områden.  
Har  redan eller skaffar sig  de  kritiska färdig- 

heterna  under  arbetets gång. 
Är affärs- och lönsamhetsorienterad. Ser enskil- 
da operationer bara som delar av helheten. 

Är något bättre utbildad (jämfört med ordinär 
entreprenör).  

Han  för också  en  mer  normativ  diskussion om vad 
som måste vara uppfyllt om ett kommersialiserings-
försök skall kunna nå framgång. Det framhävs bl  a  
att det krävs fem nyckelingredienser för att starta 
ett nytt, framgångsrikt företag. Dessa ingredienser 
är: 

Tekniskt kunnande: Entreprenören i  en organisa-
tion  måste inneha detta själv eller på annat 
sätt tillgå det.  

Product  koncept: Det koncept  i vilket företagets  
produkt eller  tjänst skall ingå måste vara  klart  
innan  en etablering kan  bli framgångsrik. 

Personliga kontakter:  Vesper  menar att historien  
har  visat att personliga kontakter alltid  har  
varit  en  viktig faktor vid företagsstart. 

Fysiska resurser:  En  företagsetablering  har  
större chanser att bli framgångsrik om det finns 
tillgång till  kapital  och andra fysiska resur-
ser,  t ex  utrustning. 

Kundorder: Utan kundorder är det uppenbart att 
ingen etablering kan bli framgångsrik. Att söka 
kundorder på ett tidigt  stadium  är således  en  
mycket viktig aktivitet för entreprenören. 

Det skall poängteras att detta normativa resonemang 
är aysett för sådana  fall  där aysikten är att star-
ta ett nytt, framgångsrikt företag.  Skulle  däremot  
en  upphovsmans företagsexterna kommersialiserings-
försök utvecklas mot  en  etablering av ett företag, 
möjliggörs det  en  teoretisk koppling till  Vespers  
nyckelingredienser. 
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4.2.1.2 	Problemlösning i kommersialiseringsförsök 

I  en  studie av unga, teknologibaserade och 
snabbväxande företag, kunde Utterback & 
Reitberger  (1982)  inte finna något precist 
samband mellan framgång och företagsgrundarnas 
utbildning. Jämförs  Vespers  slutsatser om behov 
av kompetens och förmåga till problemanalys med  
den  ovan nämda studien, kan slutsatsen dras att 
utbildning inte är något bra kompetensmått. 

Emellertid överenståmmer detta inte helt med 
Vespers(1980) normativa beskrivning av  de  som skall 
genomföra ett etableringsförsök.  Han  menar att ge-
nerellt underlättar högre utbildning etablerings-
försök. Det skall då poängteras att det inte anges 
någon speciell typ av utbildning. 

Kompetens ges  en  något annorlunda innebörd av  
Vesper.  Enligt honom beskriver  den  hur  en  deltagare 
fungerar i  sin  omgivning och vilken förmåga han  har  
att lösa  problem.  

Detta vill  jag  koppla till  en  tidigare diskussion 
av möjliga  roller  och nödvändiga nyckelingredienser 
i innovationsprocesser. Enligt  min  mening kan dessa  
roller  och nyckelingredienser sammanföras till 
problemlösningsfunktioner och därmed också karaktä-
riseras med problemlösningsförmåga. Denna karaktä-
risering  skulle  då få följande innebörd i  termer  av  
roller  och nyckelingredienser.  

Problem  
lösnings 
förmåga 	Roller  

Teknisk 	Teknisk 
innovatör 

Nyckel 
ingredienser 

Tekniskt kunnande  
Produkt  koncept 

Marknads  
mässig  

Finansiell 

Produktions 
teknisk  

Administrativ  

Kommersiell 
innovatör 

Teknisk 
innovatör 

Ansvarig  
chef 
Produkt 
Champion  

Kundorder 

Fysiska resurser 

Tekniskt kunnande 

Personliga kontakter  

Fig  2.8:  Problemlösningsförmåga uttryckt i  roller  
och nyckelingredienser 
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4.2.1.3.  Ledning och samordning 

Det är inte bara  den  enskilda upphovsmannen som 
är betydelsefull. Många andra intressanta fakto-
rer  har  kunnat identifierats. Dessa  har  i vissa  
fall  klassificerats som helt avgörande för utfal-
let. 

I  SAPPHO-studien  fann  man  att flera  faktorer  i 
samverkan  kunde  ge  en  viss förklaring.  Det var  
främst  faktorer som  förståelse för användarbeho-
vet och kunskap  om  marknaden.  

I  en  likartad, senare  studie  förklarade Cooper  
(1980)  framgång  eller  misslyckande  med  hjälp  av  
ledande och ansvariga deltagares ageranden.  Han  
fann också att  det  inte fanns någon enskild för-
klarande  faktor.  Detta framkommer även i andra  stu-
dier  (Rubenstein  et al 1976,  Kulvik  1977).  Även 
Johne  (1984) har  kunnat påvisa framgångsfrämjande  
faktorer som  överenståmmer  med  tidigare  studier. 
Vid studier av  tillverkande, högteknologiföretag 
fann  han  att goda  relationer med  marknaden och  en  
bra fungerande  ledning av  utvecklingsarbetet  var  
betydelsefullt för att kunna  nå  framgång. 

I  Coopers  studie  pekades  det på en  annan viktig  
faktor,  nämligen  vad den  ansvariga  ledningen  gör  
eller  inte gör.  Coopers  resultat  stöds  av  Sjölan-
der  (1985). Han kunde  påvisa betydelsen  av  att 
företagets  ledning  skapade och vidmakthöll  en 
organisation, kultur  och miljö  som  gynnade utveck-
lingsarbetet.  Det  är  resultat som  också stöds  av 
Granstrand (1979, s212-214). Han  menar att  de  
enskilda utvecklingsprojekten bör drivas  på  lägre 
nivå utan inblandning från  organisationens 
ledning. Det  senare är synpunkter  som  också åter-
finns  hos  Johne  (1984). Hans  inställning är att 
medan  en produktide  befinner  sig  i ett tidigt  
stadium av  utveckling, bör  man  från  organisatio-
nens  sida tillåta  en  lös  styrning  av  utvecklings-
förloppet.  

Vid ett företagsexternt kommersialiseringsförsök 
kan dock förhållandena vara helt annörlunda. Det 
finns mycket som talar för att upphovsmannen i 
inledningen av ett sådant försök inte utgör någon  
del  av någon  organisation. Under  sådana förutsätt-
ningar är det helt upp till honom själv att både 
initiera och genomföra aktiviteter. Det innebär 
att han måste  ha  någon  form  av entreprenöriella 
egenskaper som initiativkraft och okonventionellt 
tänkande. 
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4.2.1.4. Synergier 

I  en  fortsatt analys av  de s  k NewProd-studien 
fann Cooper  (1981a)  att  de  allvarligaste riskfak-
torerna i samband med utveckling av produktidéer, 
i hög  grad  bestämdes av okontrollerbara omgivnings-
faktorer.  De  största riskfaktorerna visade sig vara  
brist  på synergier mellan företagets tidigare verk-
samheter och  den  nya produktsatsningen. Synergier 
som utpekades som mest betydelsefulla berörde led-
nings-, marknadsförings-, finansierings-, och tek-
niska resurser i företaget. Överförs dessa resultat 
till upphovsmannens  situation  externt ett företag, 
framträder synergier mellan upphovsmannens resurser 
och hans genomförande av ett kommersialiseringsför-
sök. 

I  en  sådan jämförelse utgörs upphovsmannens resur-
ser av olika  former  av erfarenhet och kompetens. 
Företagets ledningsförmåga och ledningsresurser  
skulle  kunna jämföras med hans entreprenöriella 
egenskaper. På motsvarande sätt  skulle  företagets 
marknadsresurser kunna jämföras med erfarenhet 
från eller kunskaper om marknaden. Slutligen  
skulle  företagets tekniska resurser kunna jämfö-
ras med teknisk kompetens hos upphovsmannen.  

Den  fjärde typen av synergi - finansiella resur-
ser - som tas upp av Cooper  skulle  naturligtvis 
kunna jämföras med upphovsmannens ekonomiska  
situation. Min  uppfattning är dock att det är 
inte enbart  den  faktiska ekonomiska situationen 
som påverkar möjligheterna till egna ekonomiska 
insatser.  Den  egna riskvilligheten liksom indivi-
dens påverkan av andra finansieringskällor blir 
också av betydelse. 

I  anslutning  till Coopers  diskussion av  synergier  
kan man  också koppla  forskning om  företags till-
växt. Detta baseras  på  att företaget  kan  betraktas  
som den  omgivning  som  innovationsprocessen skall 
genomföras i.  Det  är nämligen inte uteslutet att  en  
företagsintern innovationsprocess  kan  bli fram-
gångsrik först  efter  att ett företag nått  en  viss 
tillväxt. Några forskare  som som  diskuterat till-
växtproblematiken är  Leinar  (1982);  Flamholtz  
(1986);  Scott  &  Bruce  (1987).  Gemensamt för dessa 
forskares resonemang är att  de  betraktar ett före-
tags tillväxt  som  sammankopplad  med en kvalitativ  
utveckling  av  företagets sätt att hantera olika  
situationer.  Detta uttrycks  dock  något olika. 
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Lemar gör  en  indelning  av  företag i  tre grupper,  
nämligen  en-,  fler- och allfunktionsföretag.  Med 
det  ayses olika tillväxtstadier  som  i mycket åter-
speglar  en  typ  av organisatorisk struktur. De  olika 
tillväxtstadierna åtskiljs  av  tillväxtvallar.  Bruce  
&  Scott's  respektive  Flamholtz resonemang lägger  
mer  tonvikt  vid den  kvalitativa utveckling  hos  le-
daren och sättet att leda verksamheten.  

Eftersom alla dessa  modeller  berör befintliga före-
tag, kan det förefalla avlägset att ställa  dem  mot  
en  diskussion av ett företagsexternt kommersialise-
ringsförsök.  Men  om det  skulle  vara så som skissa-
des ovan, att möjligheterna att genomföra  en  före-
tagsintern innovationsprocess är avhänging företa-
gets förmåga att genomgå  en  viss tillväxt, blir 
jämförelsen intressant.  Om en  upphovsman  t ex  inte  
driver  någon verksamhet, kan hans agerande angående  
sin  produktide komma att innebära att hans arbete 
med produktidén, kan komma att genomleva  en  viss 
utvidgning. Att tala om  en  tillväxt i företagsin-
tern bemärkelse går det naturligtvis inte att göra.  

Nu  kan  den  omgivning som  en  företagsintern innova-
tionsprocess skall anpassas till, utvidgas till att 
omfatta mer än det företag  den  genomförs inom. Det 
är inte uteslutet att genomförandet av  en  sådan 
process erfordrar att kontakter tas med olika orga-
nisationer externt företaget. Det kan vara sådana 
som engagerar sig av kommersiella skäl eller av 
andra ickekommersiella skäl. Låt oss gruppera dessa 
typer i kommersiella och assisterande organisa-
tioner eller indivder beroende på vilket som är de-
ras syfte med  en  medverkan. 

I ett företagsexternt kommersialiseringsförsök 
finns det anledning att tro att det är möjligt att 
göra  en  likartad gruppering  bland  andra deltagare 
än upphovsmannen till produktidén. I  den  här stu-
dien kan det redan här pekas på  en  assisterande  or-
ganisation,  nämligen Utvecklingsfonden. Som tidiga-
re påpekats  har de  till uppgift att bl  a  stödja  den  
enskilda upphovsmannen och råda honom till ett så 
bra agerande som möjligt.  

Den  andra gruppen - kommersiella organisationer - 
är deltagare som  har  något kommersiellt syfte med  
sin  medverkan. Som exempel kan anges  banker.  
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4 2 1.5.  Deltagares resursinsatser 

I  den  beskrivningsansats som gjordes i kapitel  1,  
antogs det att ett genomförande av ett kommersiali-
seringsförsök förutsatte upphovsmannens aktiva en-
gagemang, d  v s  hans genomförande av aktiviteter. 

I beskrivningar av företagsinterna kommersiali-
seringsförsök framkommer resursinsatser som gene-
rellt förekommande. Med det normativa synsätt som  
Vesper (1980)  anlägger, framtonas ekonomiska re-
sursinsatser som  en  nödvändigthet för att nå 
framgång. Naturligtvis måste  de  individer som med-
verkar i sådana försök också göra  en  tidsinsats. 

Omsdn  et al (1987) har  i  en  studie studerat försök 
med att inplantera forskningsgenererade, företags-
externa produktidéer i tillverkande företag.  De  
fann att företagens låga eller obefintliga bered-
skap för  adoption  av sådana produktidéer medförde 
stora svårigheter att nå framgång. Detta trots sto-
ra tidsinsatser från forskarnas sida i deras aktiva 
försök att åstadkomma  en adoption.  

För att ett kommersialiseringsförsök skall utmynna 
i att det stadigvarande genererar intäkter, räcker 
det naturligtvis inte med resursinsatser och att  
de  medverkande  har  tillräckliga kvalifikationer i 
övrigt. Det måste också finnas  en  bärande idé.  

4.2.2. 	Produkt  idén 

I  diskussioner om  utveckling  av en produktidé  ham-
nar  de  kommersiella möjligheterna ofta i  focus.  
Dessa sammanfattas ofta  med  begreppet produktidéns  
potential. Skinner (1972)  definierar detta  på  föl-
jande sätt.  

"Den  mängd av  en  produkt som  skulle  köpas om 
alla som behövde  den skulle  köpa så mycket 
som  de  behövde".  

Den definitionen  överenstämmer tämligen väl  med 
den  innebörd  som  andra författare lägger i be-
greppet marknadspotential  (Kotler  1984,  Chof  fray  &  
Lilien  1980).  
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Cooper  (1987) har  deducerat fram  en  begreppsmodell 
som beskriver utfallet av nya, företagsinterna pro-
duktlanseringar. Där anges att marknadspotentialen, 
konkurrensförhållanden på marknaden  samt  strategin 
för  den  nya produkten och dess genomförande påver-
kar utfallet. 

Detta  har  baserats  på  att  det  i olika  studier har  
kunnat konstaterats att otillräcklig marknadspoten-
tial visat  sig  vara  en av  orsakerna till misslycka-
de produktlanseringar.  Med  detta understryks  det  
ytterligare att  den  marknadspotential  som  ett  be-
slut om  lansering grundades  på,  endast utgjordes  av 
en  uppskattning. Emellertid måste denna uppskatt-
ning  ha  resulterat i  en potential som  ansågs till-
räcklig för att  nå målet med den  efterföljande lan-
seringen(Hopkins &  Bailey  1971;  Hopkins  1980;Cooper  
1987).  

Här kan vi erinra oss problemdiskussionen i första 
kapitlet. Där uttrycktes upphovsmannens mål för 
sitt kommersialiseringsförsök som ett kommersiellt 
syfte. För att upphovsmannen skall påbörja ett kom-
mersialiseringsförsök måste han således  ha informa-
tion  som ger honom ett intryck av att produkten  har 
en  tillräcklig  potential,  d  v s en  nivå som till-
fredställer hans kommersiella syfte.  Skulle  hans 
uppfattning om produktidéns  potential  omvärderas 
från tillräcklig till otillräcklig  under  kommersia-
liseringsförsökets gång,  skulle  det sannolikt leda 
till att han  skulle  avbryta detta. Var det finns  en  
sådan kritisk nivå i produktens  potential  går dock 
inte att fastställa. 

Att  det  är  behov, d v s  marknadsfaktorer  som  i  stor  
utsträckning påverkar nya  produktidéers  inriktning  
har  kunnat påvisas  av  Schmookler  (1966),  Myers  &  
Marquis  (1969)  och Langrish  (1969) m  fl. I samtliga  
de fallen har det  rört  sig om studier av  företags-
interna kommersialiseringsförsök. Här  kan vi  erinra 
oss  diskussionen av  Ansoff's utvecklingsstrategier 
i  det  första  kapitlet.  Utgående från dessa  forsk-
ningsresultat respektive teorier anser jag det  ändå  
som  rimligt att anta att  situationen  för  den  före-
tagsexterna upphovsmannen är likartad.  Nu  genomförs  
studien helt  och hållet  med  upphovsmannens  perspek-
tiv.  Därmed är  det hans  uppfattning  av problem som  
hamnar i  focus.  
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4.2.3. 	Kommersiellt syfte 

Ovan diskuterades hur  en  produktidés  potential  kun-
de ställas i  relation  till målet med ett kommersia-
liseringsförsök. I inledningen av det här kapitlet 
framkom att i begreppet innovationsprocess finns 
det inbyggt  en  förväntad kommersiell framgång 
i processens slutskede(SAPPHO  1972;  Kulvik  1977.  
Med utgångspunkt från dessa  studier  diskuterades 
också några framgångskriterier. Emellertid mås-
te vi här komma ihåg att dessa framgångskriterier 
hade sitt ursprung i företagsinterna förhållanden. 
Därmed är  de  också anpassade till syftet med an-
vändningen av  dem.  Nämligen att jämföra olika ut-
vecklingsprojekt eller jämföra ett enskilt projekt 
med företagets övriga verksamhet (Kulvik  1977).  

Sådana kriterier  skulle  kunna kopplas samman med  
den  föregående diskussionen om produktidéns  poten-
tial.  Oaysett vilket sådant framgångskriterie som  
skulle  användas,  skulle  det kunna kopplas till ge-
nerering av intäkter - ett  absolut  nödvändig förut-
sättning för att nå lönsamhet. 

Ser vi  nu  till  den  företagsexterna upphovsmannens  
situation,  kan  den  vara tämligen avvikande från  den  
företagsinterna. Detta finner vi om vi erinrar oss 
problemdiskussionen i det första kapitlet.  Den  fö-
retagsexterna upphovsman som beslutat sig för att 
försöka kommersialisera  en  produktidé,  men  som var-
ken  har  lämplig teknisk eller kommersiell erfaren-
het,  har  troligtvis bara ett kriterium för att nå 
sitt mål. Det är att tjäna pengar. Däremot kan det 
nog inte anses som troligt att han i ett tidigt 
skede jämför produktidéns  potential  med vad han  
skulle  tjäna på  t ex  ett annat arbete.  

4.3. 	SAMMANFATTNING 

Det ayslutande aysnittets huvudrubrik var "Framgång 
och misslyckande i innovationsprocessen". Med ut-
gångspunkt från  studier  av företagsinterna innova-
tionsprocesser diskuterades det vad som kan utgöra 
orsaker till framgång  respektive  misslyckande. I 
enlighet med det valda perspektivet focuserades 
diskussionen till tre områden. Nämligen deltagaren  
i innovationsprocessen, hans uppfattning om pro-
duktidéens  potential samt  hans mål med kommer-
sialiseringsförsöket - det kommersiella syftet.  
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Här framkom det att det finns anledning att tro, 
att det kan gå att överföra vissa kunskap om inter-
na förhållanden till företagsexterna. Främst var 
det olika egenskaper hos deltagaren som entrepre-
nörsegenskaper och problemlösnings förmåga. 

I kapitlets inledande aysnitt diskuterades olika 
teoretiska beskrivningar av innovationsprocessen. 
Där befanns aktivitetsmodeller av företagsinterna 
innovationsprocesser vara möjliga att tillämpa i  en  
företagsintern  situation.  Här fördes det också  en  
diskussion om att beskriva innovationsprocessen i  
termer  hämtade från  den  beslutsteoretiska dicipli-
nen. Detta gav ytterligare tyngd till att deltaga-
res aktiviteter är  en  väsentlig ingrediens i  en  
beskrivning av  en  innovationsprocess. Det befanns 
också gälla vid  en  beskrivning av ett företagsex-
ternt kommersialiseringsförsök. I nästa kapitel 
kommer det att göras  en  syntes utifrån  den  littera-
tur som diskuterats i detta kapitel. 
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Kapitel 3  - Syntes och operationalisering  

1. 	SYNTES  AV DEN  TEORETISKA REFERENSRAMEN 

I det föregående kapitlet gjordes  en  genomgång av 
litteratur rörande olika aspekter av framför allt 
företagsinterna innovationsprocesser. Det visade sig 
att det materialet kunde kopplas till det  problem  
som diskuterades i första kapitlet.  Den  referensram 
som presenterades i det andra kapitlet lämpar sig 
således bra som grund för att bygga  en  modell av ett 
externt kommersialiseringsförsök. När  en  sådan mo-
dell  har  skapats, kan  den  operationalsieras med av-
seende på att  den  skall användas för jämförelse av 
olika företagsexterna kommersialseringsförsök. 

Beroende på att  jag  valt att genomföra studien med 
upphovsmannens perspektiv  har  deltagaren i kommer-
sialiseringsförsöket getts  en central position  i  min  
referensram.  Han  presenterades där som  en person  som 
kunde iklädas entreprenörsegenskaper och problemlös-
ningsförmåga.  Han  angays också som  en person  som en-
gagerade sig i ett kommersialiseringsförsök genom 
att genomföra aktiviteter och uppvisa  en  vilja att 
göra resursinsatser. Förutom denna betraktelse av 
deltagaren som  en central del  i kommersialiserings-
försöket diskuterades hur kommersialiseringsför-
sökets genomförande var ovillkorligt beroende av  en  
produktidé och ett kommersiellt syfte. I samband med 
detta framkom att,  den  produktidé som är föremål för 
någon  form  av utveckling måste  ha  tillräckliga 
kvalifikationer om ett kommersialiseringsförsök 
skall kunna påbörjas och upprätthållas. I  min  refe-
rensram  har  detta diskuterats i  termer  av att pro-
duktidén skall  ha en  tillräcklig  potential.  

Vad som var tillräcklig  potential  ställdes i  rela-
tion  till målet med kommersialiseringsförsöket - det 
kommersiella syftet. Både det kommersiella syftet 
och vad som var tillräcklig  potential,  bestämdes av 
deltagaren i processen. Med utgångspunkt från detta 
kan det byggas upp ett samband mellan deltagaren, 
produktidén(P) och det kommersiella syftet(KS). Med 
benämningen upphovsman(U) för  den  deltagare som på-
börjar ett företagsexternt kommersialiseringsförsök 
kan detta samband åskådliggöras på följande sätt. 
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Om  vi erinrar oss problemgenomgången i det inle-
dande kapitlet, diskuterades det att det förr eller 
senare måste involveras andra deltagare(D) i kom-
mersialiseringsförsöket - åtminstonde någon repre-
sentant för  en  marknad.  En  sådan första kontakt 
mellan upphovsmannen kan åskådliggöras på följande 
sätt. 

	D 

Vartefter upphovsmannen succesivt kommunicerar  sin  
produktidé och sitt kommersiella syfte till delta-
garen, kan  den  senare också tänkas få  en  egen upp-
fattning om produktidén och dess  potential.  Likaså 
hur detta överenstämmer med upphovsmannens kommer-
siella syfte. Naturligtvis kan det tänkas, att  
den  uppfattningen deltagaren får av produktidéns  
potential  och upphovsmannens kommersiella syfte 
återförs till upphovsmannen. Därmed kan det också 
påverka hans inställning till  den  egna produktidén 
och dess kommersiella möjligheter. Här är det na-
turligtvis möjligt att deltagarens inställnig till 
produktidén också påverkas av hur han uppfattar 
upphovsmannens möjligheter att genomföra ett kom-
mersialiseringsförsök.  Kontakten  mellan upphovsman-
nen och deltagaren kan då åskådligöras på följande 
sätt. 

Detta utbyte av uppfattningar om produktidén kan 
förväntas ske vid varje tillfälle som upphovsman-
nen, med anledning av sitt kommersialiseringsför-
sök, kontaktar eller kontaktas av  en  deltagare. 
Detta kan således leda till att upphovsmannen suc-
cesivt byggs  in  i ett centrum omringat av ett fler-
tal deltagare  (se  figur på nästa sida). 
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En  sådan betraktelse av av problemområdet företags-
externa kommersialiseringsförsök ger naturligtvis 
deltagarna  en  beydelsefull  roll.  Emellertid  har  det 
tidigare i rapporten fastslagits att problemområdet 
skall betraktas enbart ur upphosmannens perspektiv, 
vilket således innebär att i  den  här studien blir 
deltagarnas faktiska agerande av underordnat in-
tresse. Det är i stället upphovsmannens upplevelser 
av skeendet som sätts i centrum.  

Om  vi  nu  erinrar oss  den  första forskningsfrågan - 
"Hur ser ett företagsexternt kommersialiseringsförsök 
ut?" Är då bilden ovan tillräcklig för att besvara 
forskningsfrågan?  Den  här bilden åskådliggör endast  
en kort  episod av vad som händer när  en  deltagare in-
volveras i ett företagsexternt kommersialiseringsför-
sök.  Den  visar dock inte hur  en  sådan episod kan 
kopplas samman med  en  annan i ett sådant kommersiali-
seringsförsök. 

I  den  teoretiska referensramen diskuterades möjlig-
heten att beskriva  en  innovationsprocess som  en  
beslutsprocess. Samtidigt konstaterades det att  mo-
deller  av beslutsprocesser hämtade från  den  be-
slutsteoretiska litteraturen utvecklats i ett opti-
meringssyfte. Nämligen att objektivt sett alltid 
välja(besluta om) det mest optimala alternativet i 
ett planerat händelseförlopp. 
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Eftersom mitt syfte är att beskriva och jämföra 
förlopp i ett kommersialiseringsförsök - inte att 
styra det - är det orsakerna till ett beslut som 
blir av intresse - inte det mest optimala beslutet. 

Av det följer att kommersialiseringsförsöket inte 
kan antas börja med ett beslut. Det är det som or-
sakat det första beslutet som initierar och startar 
det. Det som orsakat ett beslut  har jag  valt att 
benämna  en  valsituation.  Detta är något som inte 
återfinns i  den  tidigare diskuterade  Moore  &  
Thomas'  modell  (se  nedan). 

Alaff 	 Ulal. 	 A2a,;21  

aktivt- 	* * *  
.7 	

aktivt- 

Istartnodl  teer 	* ut- *utfall 	I 	I terer / 

j 	B1 	Alb—>* falls 	lb-->1  B2b 	A2b--e.o  s v  

l(beslut)1 	 * nod * 	I 
* * * 

Ulc 	 A2c  

Fig  3.1:  Beslutsmodell enligt  Moore  &  Thomas (1976)  

I  den  här studien antas att  den  första valsituatio-
nen utgörs av upphovsmannens val mellan två  alter-
nativ.  Det ena är att försöka kommersialisera  en  
produktidé och det andra att inte försöka det. 

Det här övervägandet som upphovsmannen gör kan 
naturligtvis vara av tämligen  impulsiv  karaktär.  
Men  det kan också antas kunna dra ut långt i tiden. 
I princip så länge att det aldrig kan fattas något 
avgörande beslut.  Om  upphovsmannens övervägande 
mellan alternativen får  den  senare utvecklingen, 
leder det naturligtvis till att  en  vidare utveck-
ling av beslutsprocessen omöjliggörs. Vid  en  utom-
stående betraktelse av detta, kan det därför  se  ut 
som om upphovsmannen beslutat sig för att inte gå 
vidare, medan han i själva verket ännu inte fattat 
något beslut.  

Om  upphovsmannen däremot slutför sitt övervägande 
kan han fatta ett beslut . Detta antas vara ett be-
slut om vad han skall göra (eller inte göra). Vad 
upphovsmannen gör som konsekvens av sitt beslut kal-
lar  jag  för aktivitet. I aktivitet inkluderas då 
även "passiva" aktiviteter. Med det ayser  jag t ex  
upphovsmannens väntan på andras aktiviteter. 
Resultatet av upphovsmannens aktivitet blir slutli-
gen någon  form  av utfall.  
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Dessa olika  moment  från valsituation till och med 
utfall kallar  jag  för  en  beslutscykel.  Under  ett 
kommersialiseringsförsök antas ett flertal sådana 
cykler kunna länkas ihop. Med andra ord, utfallet i  
en  beslutscykel kommer att ge upphov till  en  ny 
valsituation i efterföljande cykel. Detta kan be-
skrivas på följande sätt. 

r>(Ny) Valsituation -> Beslut -> Aktivitet -> Utfall  

Om  vi erinrar oss problembeskrivningen i kap  1,  
diskuterades det att upphovsmannens kommersialise-
ringsförsök kan påverkas av  en  omgivning.  Den  om-
givningen kan vi låta representeras av  de  deltagare 
som eventuellt involveras i kommersialiseringsför-
söket. Därmed kan bilden av ett kommersialiserings-
försök åskådliggöras som nedan. Här  har  flera be-
slutscykler (bc) sammanlänkats i ett kommersiali-
seringsförsök. Här skall vi då komma ihåg, att  un-
der en  eller flera av dessa beslutscykler, kan det 
samtidigt utvecklas ett informationsutbyte mellan 
upphovsman och deltagare enligt  de  tidigare diskus-
sionerna i det här kapitlet. Ett sådant informa-
tionsutbyte kan naturligtvis innebära att övergån-
gen från  en  beslutscykel till  en  annan kan få  en  
irrationell karaktär. 

-(bc2->bc3) 	 
i—(bc3) 

(bc1->bc2) 

(bc2)  

(bd) 
--> Upphovsmannens 

Valsituation  (V1)  

Upphovsmannens 
Deltagare 	> Beslut  (B1)  

—> Upphovsmannens 
Aktivitet  (Al)  

—> Upplevt Utfall 

Fig  3.2:  Beslutscykler 

Denna sammanlänkning av olika beslutscykler ger 
kommersialiseringsförsöket  en  processliknande ka-
raktär. I det efterföljande aysnittet kommer  den  
bilden av kommersialiseringsförsöket att opera-
tionaliseras. 
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2. 	OPERATIONALISERING  AV  MODELLEN  

Den  samlade bild av kommersialiseringsförsöket som 
vi  nu har  kommit fram till, kan sammanfattas på 
följande sätt. 

OMGIVNING 

UPPHOVSMANNENS KOMMERSIALISERINGSFÖRSÖK 

Upphovs- 	Upphovs- Upphovs- 

mannens 	mannens mannens Önskat 

r>(Ny) Valsituation -> Beslut -> Aktivitet > Utfall 

Fig  3.3:  Modell  av upphovsmannens kommersialise-
rings försök 

Eftersom det  valda  perspektivet  i  studien  är upp-
hovsmannens är  det hans  agerande och  hans  uppfatt-
ning  av sin  omgivning  som kommer  att hamna i  focus  
för mitt intresse.  Om han  tillåts att i sitt kom-
mersialiseringsförsök, i hög  grad  påverkas  av  in-
volverade deltagare  kan hans  kommersialiseringsför-
sök  få  ett irrationellt förlopp. 

Att det är upphovsmannens aktiviteter som är vä-
sentliga  har  vi tidigare funnit stöd för hos 
Brunsson  (1982).  Även hos Cooper(1983)  har de  
framstått som  en  betydelsefull  variabel.  Det utfall 
som upphovsmannens aktiviteter senare leder till 
kan  under  kommersialiseringsförsökets ge  en  succe-
siv återspegling av i vilken mån upphovsmanen når 
sitt kommersiella syfte. Tidigare i det här kapit-
let diskuterades det hur upphovsmannens kommersiel-
la syfte och hans uppfattning om  sin  produktidés  
potential.  Likaså fördes ett resonemang om hur upp-
hovsmannen kunde påverkas av  de  deltagare som 
eventuellt involveras. 
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2.1. 	UPPHOVSMANNEN 

Tidigare  har  vi  sagt  att upphovsmannen är  den  indi-
vid som kan sägas agera som  fader  till  en  ny pro-
duktidé. 

För att ett kommersialiseringsförsök skall kunna 
genomföras  på  ett tillfredställande sätt är  det  
viktigt att  en sådan  upphovsman vet  vad han  vill - 
att  det  finns ett  personligt mål  -  en  prestations-
motivation  (McClelland,  1961).  Detta framkommer 
även  hos  andra forskare  som Vesper (1980)  och  
Timmons  et al (1977).  

Krasner  (1982)  framhöll betydelsen  av  att upphovs-
mannen  har  insikt  om  vilka resurser(tid och pengar)  
som  behövs för att  nå de  uppsatta målen.  Hos  
Timmons  et al respektive Vesper  framstod också  den  
kommersiella erfarenheten  som  betydelsefull  vid  ett 
kommersialiseringsförsök.  Vesper  poängterade dess-
utom vikten  av  att  det  fanns  en  representation  av  
framgångsrika entreprenörsegenskaper. Från  Casson  
(1982)  fann  vi  stöd för att även ledarerfarenheter  
kan  vara  en  betydelsefull egenskap  vid  genomföran-
det  av  ett företagsexternt kommersialiseringsför-
sök.  

Vid en  sammanvägning  av  resultaten från SAPPHO-
studien(1972) och  Vespers forskning  framstod 
problemlösningsförmåga  som en  annan väsentlig 
egenskap  hos  upphovsmannen.  

2.2. 	PRODUKTIDEN  

Tidigare diskuterades betydelsen av hur upphovsman-
nen uppfattade  de  kommersiella möjligheterna för  
sin  produktidé.  Den  diskussionen fördes i  termer  av 
produktidéns  potential.  Där konstaterades det att 
upphovsmannens igångsättning och fortsättning av 
ett kommersialiseringsförsök var beroende av att 
denna  potential  hade  en  tillräcklig nivå. I anslut-
ning till detta återfanns stöd hos  von  Hippel(1979) 
att  en  bidragande orsak till att företagsexterna 
kommersialiseringsförsök utlösts, varit upphovsman-
nens behovsupplevelser. 

Här  skulle  dessa upphovsmannens upplevelser kunna 
karaktäriseras efter om det är hans egen problem-
upplevelse eller om han iaktagit någon annas pro-
blemsituation. Naturligtvis kan  en  sådan uppdelning 
i  sin  tur karaktärisras efter var han  har  upplevt 
problemet - i sitt arbete eller  under sin  fritid. 
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2.3. 	KOMMERSIELLT SYFTE 

Inledningsvis sades att det kommersiella syftet var 
ett uttryck för  en  önskad framgång. D  v s  det mål 
som fanns inbyggt i definitionen av begreppet inno-
vationsprocess. 

I diskussionen av  den  teoretiska referensramen 
framstod  genereringen  av intäkter som  en  lämplig 
indikator för framgång, (Utterback & Reitberger). 
Andra uttryck för framgång diskuterades av (Kulvik  
1977).  Emellertid förutsattes det i det senare 
framgångskriteriet, att det fanns tidigare lönsam-
hetsnivåer att jämföra med. Det förhållandet gäller 
inte vid företagsexterna kommersialiseringsförsök, 
varför kriteriet inte är tillämpbart. 

Av dessa framgångkriterier förefaller  genereringen  
av intäkter således vara det uttryck som bäst låter 
sig sammanföras med upphovsmannens kommersiella 
syfte. För ett sådant ansätts tre möjliga sätt för 
upphovsmannen att generera intäkter:  

1. Upphovsmannen fullföljer  en  kommersialisering 
så långt att produkten kan börja säljas på  en  
marknad.  

2. Utvecklingen av produkten leder till att upp-
hovsmannen kan sälja tillverknings och/eller 
marknadsföringsrättigheter av produkten (li-
censförsäljning).  

3. Upphovsmannen säljer upphovsrätten till pro-
duktidén. Det innebär att han senare inte kan 
ställa några kommersiella anspråk på andras an-
vändning av produkten.  

2.4. 	DELTAGARE 

I det första kapitlets problemdiskussion framkom 
det att upphovsmannens omgivning kan bestå av både 
organisationer vars mål är att hjälpa andra i kom-
mersiell verksamhet  respektive  sådana vars syfte är 
att driva komersiell verksamhet.  Den  förra gruppen 
kallades assisterande organisationer och  den  
senare kommersiella organisationer. Båda typerna av 
deltagande organisationer kunde erbjuda finansiell 
hjälp eller tillföra kompetens i ett kommersialise-
ringsförsök. 

Samtidigt konstaterades att  de  deltagare som succe-
sivt involverades i ett kommersialiseringsförsök 
kunde iklädas problemlösningsförmåga på samma sätt 
som för upphovsmannen. 
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3. 	VARIABLER OCH DERAS MÄTNING  

Operationaliseringen av modellen kommer att göras 
för var och  en  av  de  fyra delar  den  byggts upp av 
och som diskuterats ovan. Nedan sammanfattas dessa 
variabler. 

UPPHOVSMANNEN 

Aktiviteter 
Entreprenörsegenskaper 

Indikatorer  
Kommersiell erfarenhet 
Ledarerfarenhet 
Ordinära/framgångsrika egenskaper 
Prestationsmotivation 

Problemlösningsförmåga 
Ekonomisk insats 
Tidsinsats  

PRODUKTIDEN 

Produktidäns  potential  
Produktidäns ursprung 

UPPFYLLELSE  AV  KOMMERSIELLT SYFTE 

Generering av intäkter 

DELTAGARE 

Typ av deltagare 
Problemlösningsförmåga 
Ekonomisk insats - 
Typ av hjälp 

Mätningsingsförfarandet för  de  olika variablerna 
redovisas nedan. 

Upphovsmannen 

Aktiviteter 

Med aktiviteter ayses vad upphovsmannen gör  under  
sitt kommersialiseringsförsök. Aktiviteterna kom-
mer att klassificeras(olika typer) enligt  en  tidi-
gare gjord uppdelning (Cooper  1983). Om en  sådan 
klassificering  skulle visa  sig otillräcklig, kom-
mer  den  att utvecklas efter vilka typer av aktivi-
teter som genomförs i  respektive  fall.  För denna  
variabel  kommer det även att registreras med vil-
ken frekvens  de  olika aktiviteterna förekommer. 
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Entreprenörsegenskaper 

Entreprenörsegenskaper uttrycks med fyra indikato-
rer, nämligen kommersiell erfarenhet, ledarerfaren-
het, ordinära/framgångsrika entreprenöriella egen-
skaper, prestationsmotivation. Underlaget för mät-
ningen av dessa indikatorer utgörs dels av frågor 
till upphovsmannen (kommersiell erfarenhet och 
ledarerfarenhet) och registrering av hans agerande  
under  genomförandet av kommersialiseringsförsöket 
vilket baseras på hans återgivning av aktiviteter. 

Kommersiell erfarenhet 

Med kommersiell erfarenhet ayses att upphovsmannen 
tidigare genomfört kommersialiseringsförsök eller 
erhållit  den  i sitt arbete. D  v s  att han arbetat 
med företagsinterna kommersielialiseringsförsök. 
Denna indikator ayser  de  erfarenheter upphovsman-
nen hade när han påbörjade sitt kommersialise-
ringsförsök. 

Ledarerfarenhet 

Med ledarerfarenhet ayses att upphovsmannen i sitt 
arbete  har  erfarenhet från ledning av hela eller 
delar av  en  verksamhet, eller erfarenhet av en-
skilda projekt. Som för föregående indikator, av-
ses  de  erfarenheter upphovsmannen hade när han på-
började sitt kommersialiserings försök. 

Prestationsmotivation 

Med prestaitonsmotivation ayses att upphovsmannen 
tydligt  har  uttalat  en ambition  att nå ett mål 
och att han agerar på ett sätt som visar att han 
försöker nå det målet. Variabeln mäts för varje 
aktivitet som upphovsmannen genomför. 

Ordinära/Framgångsrika entreprenöriella egenskaper 

Med dessa egenskaper ayses hur upphovsmannen agerar in- 
för och  under  genomförandet av  en  aktivitet. Baserat 
på upphovsmannens återgivning av sitt förberedande 
och genomförande av aktiviteter  har  forskaren klas- 
sificerat  de  entreprenöriella egenskaperna i enlig- 
het med  den  uppdelning som gjorts av  Vesper (1980).  
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Problemlösnings förmåga 

Problemlösningsförmåga uttrycks som teknisk, marknads-
mässig, finansiell, produktionsteknisk eller  admini-
strativ  förmåga enligt tidigare diskussioner. 
Att upphovsmannen innehar problemlösningsförmåga defi-
nieras som att han klarar av att lösa  de problem,  av 
viss typ, som han ställs inför. Upphovsmannens återgiv-
ning av vilka  problem  han ställs inför och hur  de har  
lösts,  har  lagts till grund för mätningen. 

Ekonomisk insats 

Med ekonomisk insats ayses  den  mängd pengar som 
upphovsmannen satsat i sitt kommersialiseringsför-
sök.  Hit  räknas inte kostnader som uppkommer på 
grund av hans egen tidsinsats. Mätningen görs  under  
hela kommersialiseringsförsöket. Mätresultatet utgör 
upphovsmannens accumulerade, ekonomiska insats och 
baseras på hans uppgifter om gjorda insatser. 

Tidsinsats 

Med upphovsmannens tidsinsats ayses  den  tid han  
lagt  ner i sitt kommersialiseringsförsök. Mät-
ningen görs löpande på samma sätt som för hans 
ekonomiska insats. Mätresultatet  anger  således 
upphovsmannens accumulerade tidsinsats. Grunden för 
mätningen utgörs av upphovsmannens bedömning av  sin  
egen tidsinsats efter det att han beslutat sig för 
att försöka kommersialisera produktidén. 

Produktidén 

Produktidéns  potential  

Produktidéns  potential har  definierats på ett så-
dant sätt, att upphovsmannens kommersiella beslut 
- att påbörja ett kommersialiseringsförsök - indi-
kerar  en  tillräckligt hög  potential. Om  kommersia-
liseringsprocessen avbryts,  har  således upphovs-
mannens uppfattning om produktidén ändrats, så att 
dess  potential  är otillräcklig i förhållande till 
upphovsmannens kommersiella syfte. 
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Produktidéns ursprung 

Med produktidéns ursprung ayses om det är upphovs-
mannens egen problemupplevelse eller att han in-
sett någon annans, som  sedan  initierat hans kom-
mersiella beslut,  respektive  om denna problemupp-
levelse gjorts i upphovsmannens arbete eller  under  
hans fritid. Mätresultatet ayser  den situation  som 
rådde då upphovsmannen påbörjade sitt kommersiali-
seringsförsök. Mätningen baseras på upphovsmannens 
återgivning av bakgrunden till produktidéns upp-
komst. 

Uppfyllelse av Kommersiellt syfte 
(beroende  variabel)  

Generering av intäkter 

Med generering av intäkter ayses  de  intäkter som 
upphovsmannen får  via  sitt kommersialsieringsför-
sök. Dessa intäkter kan genereras på tre sätt, var 
för sig eller i kombination med varandra: 

Försäljning av tillverkade produkter 
Licensförsäljning 
Försäljning av upphovsrätten 

Mätningen görs  under  hela kommersialiseringsförsö-
ket. Mätningen baseras på upphovsmannens uppgifter 
om hur intäkterna genererats och i vilken omfatt-
ning. 

Deltagare 

Typ av deltagare 

Med typ av deltagare ayses om dessa kan klassifice-
ras som kommersiella-, assisterande eller övriga 
deltagare. Inom varje sådan grupp  har  det gjorts 
ytterligare  en  indelning som styrts av förekomst av 
deltagare i varje enskilt  fall.  Mätningen  har  gjorts  
under  hela kommersialiseringsförsöket. Registre-
ringen av förekommande deltagare  har  baserats på 
upphovsmannens uppgifter. 

Problemläsnings förmåga 

Problemlösningsförmåga uttrycks som teknisk, mark-
nadsmässig, finansiell, produktionsteknisk eller  ad-
ministrativ  förmåga enligt tidigare diskussioner. 
Att deltagare innehar problemlösningsförmåga defi-
nieras som att  de  klarar av att lösa  de problem,  av 
viss typ, som  de  ställs inför. Upphovsmannens åter-
givning av vilka  problem de  stälts inför och hur  de 
har  lösts,  har  lagts till grund för mätningen. 
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Ekonomisk insats 

Med deltagares ekonomiska insats ayses  de  pengar 
som  de  satsat i upphovsmannens kommersialiserings-
försök. I detta inkluderas inte kostnader för  den  
tid  de lagt  ner. Mätningen  har  gjorts  under  hela 
kommersialiseringsförsöket och baserats på upphovs-
mannens uppgifter om deltagarnas insatser. 

Typ av hjälp 

Med  typ  av  hjälp ayses  vad som  inkluderas i delta-
garnas agerande  då de  medverkar i upphovsmannens 
kommersialiseringsförsök. Detta är  således  delta-
garnas  aktiviteter som  är synliga för upphovsman-
nen  eller som han  enbart  ser resultatet  ay.  
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Kapitel 4  - Metod  

1. 	FORSKNINGSANSATS  

Enligt  Glaser  &  Strauss  (1967) kan  vetenskapliga  
studier  genomföras  som  deduktiva  eller  induktiva. 
Deduktiva genomförs i syfte att generera  hypote-
ser ur  teorin. Syftet  med  induktiva  studier kan  
läggas inom ett vidare fält. Även  den typen av 
studie kan  genomföras i syfte att generera  hypo-
teser, men då ur  ett empiriskt material.  Eftersom  
induktiva  studier  arbetar  med  empiriskt material,  
kan de ges  syftet att pröva  hypoteser  och utifrån 
resultaten göra generaliseringar. 

Inom ämnesområden  med  mycket lång vetenskaplig  tra-
dition har  teoriutvecklingen kommit långt. Inom na-
turvetenskapen utgör fysiken  som  ett  sådant områ-
de.  Matematiken är ett annat. Inom ämnesområden  
med en så  långt  driven  teoriutveckling  kan  nya  hy-
poteser  genereras  direkt  ur  teorin. Därmed  kan stu-
dier  också genomföras i validerande syfte. 

Entreprenörsforskningen är ett  område  där teori-
utvecklingen inte nått lika långt  (Paulin  et al 
1982). Området  är  så ungt  och  anses ha en så låg  
nivå  av  teoriutveckling att  studier  rekommenderas 
att göras hypcteskonstruerande och  på en  explora-
tiv nivå (Sexton  1982).  

I  den  tidigare litteraturgenomgången kunde det på-
visas att  den  överväldigande delen av  innovations-
och entreprenörsforskningen hittills  har  fokuserats 
på företagsinterna förhållanden. Ett fåtal forskare  
har  endast nuddat vid (Sjölander  1985;  Lindström  
1984;  Utterback & Reitberger  1982; Vesper 1980)  
eller perifert diskuterat företagsexterna förhål-
landen (Lemar & Nilsson  1983;  Vedin  1982;  
Grönstedt  et al 1981).  

I dessa  studier har  fokuseringen gjorts mot upp-
hovsmännens beroendeförhållanden till samhället 
(Vedin, Grönstedt  et al,  ibid)  respektive  samman-
kopplingen med företag (Sjölander ibid, Lindström 
ibid, Utterback & Reitberger, ibid). 

Flertalet av dessa  studier har haft en deduktiv  
uppläggning  Se t ex  Vedin ibid, Grönstedt  et al  
ibid, Lindström ibid). Att endast ett fåtal fors-
kare bara ytligt berört upphovsmannens kommersia-
liseringsförsök av företagsexterna produktidéer 
talar således för att föreliggande studie ges  en 
deduktiv  uppläggning. 
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2. 	METODANSATS 

För att åstadkomma  en  bra utformning av nya hypo-
teser erfordras  en  djupgående förståelse för det 
avgränsade  problem  som studeras.  En  sådan för-
ståelse kan inte utvecklas utan att det anläggs  
en  helhetssyn på det studerade problemet. Det 
krävs också att det genomförs  en  historisk studie 
av  de  individer som medverkar i ett studerat för-
lopp, d  v s  att det också anläggs ett tidspers-
pektiv. Det görs för att överbrygga  de  skillnader 
som föreligger mellan forskarens och  de  studerade 
individernas verklighetsbilder. Mot bakgrund av  
en  sådan studie kan det  sedan  utvecklas  en  för-
ståelse för  de  verklighetsbilder som styr indivi-
dens handlande (Arbnor &Bjerke  1977). 

En  liknande utgångspunkt för att uppnå av förstå-
else redovisas av Normann  (1975, s243).  

"Individer agerar....med utgångspunkt ifrån att  
de har en  verklighetssyn -  en  föreställnings-
ram - med vars hjälp  de  definierar  sin situa-
tion  och ur vilken  de  hämtar riktlinjer för 
lämpligt agerande". 

I föreliggande studie är det upphovsmannen och 
hans upplevelser som står i centrum för forsk-
ningsintresset. Därmed blir det naturligt att 
tränga djupt  in  i  de  upplevelser han  har  i sitt 
engagemang i ett företagsexternt kommersialise-
ringsförsök. Denna forskningsinriktning leder 
också till att det blir naturligt att söka motiv 
och anledningar till upphovsmannens agerande och 
söka vägar som kunde  ha  erbjudit bättre framkom-
lighet i ett kommersialiseringsförsök. 

För att nå  den  eftersträvade kunskapen kan olika 
metoder tillämpas, nämligen: 

Experimentella metoder 
Surveymetoder 
Fallmetoder  

En  användning av experimentella metoder innebär att 
forskaren mäter vissa variabler samtidigt som andra 
hålls  under  kontroll. Mätningen av variablerna sker 
också i bestämd tidsföljd. Detta är  en  metod som 
framgångsrikt tillämpas inom olika naturvetenskap-
liga områden. Inom samhällsvetenskapliga områden, 
speciellt inom sociologin, är det mycket få fråge-
ställningar som låter sig behandlas med experimen-
tella metoder (Rosengren  et al 1983).  Anläggs det 
ett historiskt perspektiv blir  en  experimentell 
forskningsansats ännu svårare att förverkliga. 
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I motsats till experimentella metoder inbegriper 
surveymetoden ingen  manipulation,  standardisering 
eller kontroll.  Den  är ofta anlagd som  en  stick-
provsmässig frågeundersökning med beskrivande eller 
förklarande syfte (Rosengren  1983, s99).  Ett sådant 
tillvägagångssätt innebär också att studien genom-
förs relativt ytligt och endast ur någon eller någ-
ra få aspekter. Att endast några få aspekter väljs 
ut innebär att  en  helhetssyn inte kan beskrivas, 
vilket är ett grundläggande villkor för att nå 
förståelse av det som studeras. 

Fallmetoden är  en  empirisk metod som kännetecknas 
av att studieobjekten studeras intensivt (Valdelin  
1974).  Blir studierna långvariga kan  de  tendera mot 
någon  form  av deltagarobservationer (Rosengren  
1983, s103).  Det senare innebär att forskaren för-
söker studera ett socialt  system  inifrån genom att 
själv fungera i det.  En  sådan ansats behöver inte 
innebära  den form  av socialt arbete som av 
Rosengren kallas aktionsforskning. Med  en  sådan 
forskningsansats ayser han att forskaren inte nöjer 
sig med att diagnostisera.  De  anbefallna åtgärderna 
skall vidtas varefter nya undersökningar följer 
(ibid  s 105-106).  

I  den  föreliggande studien  har  forskaren inte med-
verkat i genomförandet av upphovsmannens kommersia-
liseringsförsök. Däremot  har  olika problemställnin-
gar och uppkomna situationer diskuterats ingående. 
Därmed kan forskningsansatsen sägas ligga nära del-
tagande observationer.  

En  fallstudie kan genomföras som rekonstruerande 
eller registrerande (Valdelin  1974, s43).  Med  en  
rekonstruerande studie ayses att forskaren försöker 
återställa ett redan förflutet skeende. Med ett re-
gistrerande genomförande registreras ett pågående 
förlopp. Båda dessa tillvägagångssätt ger möjlighe-
ter att anlägga ett tidsperspektiv. 

Emellertid finns det  en  annan viktig skillnad  mel-
Ian tillvägagångssätten ayseende tidsperspektivet. 
Det gäller speciellt om forskningen syftar till att 
utveckla  en  förståelse för det studerade objektet. 

I  en  rekonstruerande studie är tidsperspektivet gi-
vet redan från början. Det innebär att forskaren ti-
digt får  en  helt annan helhetsbild än i  en  registre-
rande studie. Med  en  sådan forskningsansats ligger 
det studerade skeendet och slummrar i framtiden. 
Forskarens helhetsperspektiv kan därför byggas på 
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successivt  under  lång tid. Det gäller både  de  stu-
derade objektens eventuella förändring över tiden 
och eventuella kopplingar mellan händelser vid oli-
ka tidpunkter. 

Forskarens möjligheter att påverka studiens genom-
förande är beroende av valet mellan rekonstrueran-
de eller registrerande ansats (ibid). Valdelin 
menar nämligen att vid rekonstruktion av ett 
skeende är forskaren hänvisad till  de rester  av 
händelser som finns tillgängliga. Därmed är 
möjligheterna till observationer och  datagenere-
ring  kraftigt begränsade. I registrerande  studier 
har  forskaren större möjligheter att välja vilka 
aspekter av objektet som skall studeras.  

En  annan viktig fördel är att  de data  som regist-
reras, behöver inte rekonstrueras av forskaren och  
de  individer som medverkar i det studerade skeen-
det. 

Vid rekonstruerande  studier  kan det uppstå  en  
glömskeeffekt. Det innebär att  en  intervjuad  
person  mer eller  mindre  omedvetet glömmer bort 
delar av ett tidigare skeende. Alternativt kan 
det återgedda skeendet vara  en  efterhandskonstruk-
tion med syfte att intervjupersonen skall framträ-
da i  en  bättre dager. 

Som  jag  inledningsvis påpekade, är mitt syfte att 
beskriva och jämföra kommersialiseringsförsök. 
Det ställer krav på att eventuella glömskeeffek-
ter elimineras i största möjliga utsträckning. 
Det gäller vare sig kommersialiseringsförsöket 
leder till framgång eller misslyckande för upp-
hovsmannen. För att nå  en  så riktig bild som möj-
ligt av upphovsmannens upplevelser i ett sådant 
försök, blir  en  registrerande fallstudie  den  me-
todansats som är att föredra.  

2.1. 	PROBLEM  VID REGISTRERANDE FALLSTUDIER 

Vid återkommande sammanträffanden över längre tids-
perioder kan det skapas  en  personlig kontakt mellan 
intervjuare och  respondent.  Enligt Bruszt  (1972)  
kan det leda till risker för feltolkningar av  en 
studies  resultat. Speciellt gäller det om  respon-
denten har  vetskap om eller tror att forskaren kan 
påverka hans möjligheter att genomföra ett kommer-
sialiseringsförsök. 
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I föreliggande studie  har  det funnits skäl att upp-
märksamma  den  möjligheten till påverkan. När upp-
hovsmannen tillfrågades om hans intresse av att 
frivilligt medverka i studien, utsändes  den  förfrå-
gan från Utvecklingsfonden (Utvecklingsfondens 
medverkan i studien kommer att diskuteras senare). 

Eftersom upphovsmännen befann sig i  en  beroende-
ställning till Utvecklingsfonden kunde det miss-
tänkas att  en  förväntan om att deras medverkan i 
studien  skulle  påverka Utvecklingsfondens hand-
läggning. Av  den  anledningen poängterades det 
mycket tydligt för upphovsmännen att studien ge-
nomfördes helt oberoende av Utvecklingsfondens 
handläggning. 

På motsvarande sätt  skulle  Utvecklingsfondens med-
vetenhet om att vissa upphovsmän ingick i studien,  
ha  kunnat påverka deras handläggning. Här gjordes 
emellertid bedömningen att handläggarnas professio-
nalism  skulle  borga för att  de  inte  skulle  påver-
kas.  Under  studiens gång  togs  det ingen kontakt 
mellan forskaren och Utvecklingsfonden angående 
något av  de  studerade  fallen.  

Eftersom  fallen  var pågående processer fanns det 
möjligheter att intervjuerna  skulle  påverka upp-
hovsmännen på ett sätt som kunnat förändra deras 
genomförande av kommersialiseringsförsök. Enligt 
Melin  (1977)  kan  den  typen av påverkan  ha  sitt 
ursprung i  de  personliga relationer och  den  
öppenhet som kan utvecklas i samband med återkom-
mande intervjuer. 

Att helt eliminera riskerna för sådan påverkan är 
inte möjligt. Eftersom uppföljningen av  fallen  pla-
nerades pågå flera år bedömdes  den  risken som myc-
ket stor. Detta gjorde det nödvändigt att förutbe-
stämma ett konsekvent handlande i situationer där 
påverkan kunde förekomma.  

De  allvarligaste möjligheterna till påverkan som 
förutsågs var att upphovsmannen  skulle  rådfråga 
forskaren. För att minimera styrning av kommersia-
liseringsförsöken klargjordes redan från början 
att forskaren inte  skulle  medverka. 

Vid  de  tillfällen då upphovsmannen vänt sig till 
forskaren i frågor som krävde rådgivande svar, 
hänvisades till  den  ursprungliga överenskommelsen 
om att forskaren stod utanför kommersialiserings-
försöket. 
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3. 	URVAL AV STUDIEOBJEKT 

Det som huvudsakligen styrt valet av studieobjekt 
är studiens syfte och forskningsfrågor i kombina-
tion med det perspektiv som anlagts, som diskute-
rades i det inledande kapitlet. Där framkom det 
att  en  upphovsman som försöker genomföra ett fö-
retagsexternt kommersialiseringsförsök, kan stöta 
på  hinder  som kan försvåra eller  rent  av omöjlig-
göra ett genomförande. Betraktelsen av  den  prob-
lemställningen valdes att göras ur upphovsmannens 
perspektiv. Mot bakgrund av  den  problembilden och 
det perspektivet formulerades två forskningsfrå-
gor:  

1. Hur ser ett företagsexternt kommersialise-
ringsförsök ut?  

2. Vilka  hinder  försvårar aysevärt eller omöj-
liggör upphovsmannens kommersialiseringsför-
sök? 

Hur forskaren  skulle  närma sig upphovsmännen var  
en  fråga med många tänkbara svar.  En  upphovsmans 
försök att kommersialisera  en  före- 
tagsextern produktidé kunde nämligen påbörjas och 
genomföras på  en  rad olika tänkbara sätt. Likaså 
var det tänkbart att olika typer av organisatio-
ner  skulle  kunna komma att involveras i sådana 
försök. 

STU och regionala Utvecklingsfonder är exempel  på  
sådana  organisationer som  bl  a har  till uppgift att 
stödja företags och enskildas försök att kommer-
sialisera  produktidéer.  Företag inom  en produkt-
specifik  branch  eller med  produktutveckling i all-
mänhet  som  verksamhetsområde, är andra  typer av  
kommersiella  organisationer som det var  tänkbart 
att  kunde  bli involverade.  Det  fanns alltså  en rad  
angreppsmöjligheter för att  komma  i  kontakt med  
upphovsmännen.  

Som diskuterats tidigare är  en  registrerande an-
sats bättre än  en  rekonstruerande. Emellertid er-
fordrar  den  förra ansatsen att forskaren kommer i 
kontakt med upphovsmannen så tidigt som möjligt i 
hans kommersialiseringsförsök. 

För att komma i kontakt med upphovsmän som var 
aktiva i kommersialiseringsförsök, ansågs företag 
och offentliga organisationer vara framkomliga 
vägar. Dessa alternativa vägar hade troligtvis 
inneburit  en variation  i vilka typer av studieob-
jekt som kunnat nås av forskaren. 
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Hade företag valts som utgångspunkt, förutsågs att 
eventuella kommersialiseringsprocesser  skulle  kunna  
ha  hunnit aysevärt olika långt. Eftersom ambitionen 
var att genomföra  en  registrerande studie hade det 
troligtvis varit nödvändigt att kontakta ett stort 
antal företag för att finna ett antal nyligen på-
började kommersialiseringsprocesser. Samtidigt 
fanns det  en  risk att produktidéer som av företaget 
bedömts inte  ha  några kommersiella möjligheter,  
skulle  hamna utanför samplet.  

Via  Patentverket hade det varit möjligt att nå upp-
hovsmän till företagsexterna produktidéer. Emeller-
tid  skulle de  berörda patentansökningarna blivit 
tillgängliga först efter att Patentverket meddelat  
sin  bedömning av produktidén. Det hade inneburit  en  
tidsfördröjning om upp till ca  1,5  år. Det hade i  
sin  tur medfört att  en  rekonstruerande uppläggning 
erfordrats.  En  annan begränsning var att endast 
upphovsmän som sökt  patent  på sina produktidéer  
skulle  vara möjliga att nå.  

En  annan möjlig väg var att komma i kontakt med 
upphovsmän  via  Uppfinnarföreningar. Vid undersök-
ningar av  den  möjligheten visade det sig dock att 
deras krav på intigritetsskydd för sina medlemmar 
kunde inte uppfyllas.  De  krav som ställdes sträk-
te sig längre än vad rådande sekretesslagstift-
ning kunde erbjuda. 

Ett tredje  alternativ  som övervägdes var att gå  
via den  regionala Utvecklingsfonden. Vid tidigare 
kontakter med Utvecklingsfonderna i Västerbottens 
och Norrbottens län, hade det framkommit att upp-
hovsmän till företagsexterna produktidéer som 
kontaktade  dem,  gjorde detta i ett mycket tidigt 
skede. Ett val av Utvecklingsfonden som utgångs-
punkt för ett sampel  skulle  således göra det möj-
ligt att nå upphovsmännen på ett sådant sätt att  
en  registrerande studie kunde genomföras. Ett så-
dant val  skulle  medföra  en  väldefinierad geogra-
fisk avgränsning, nämligen  de  län som  de  båda 
Utvecklingsfonderna verkar inom. Ytterligare  en  
begränsning  skulle  vara  de  studieobjekt som kunde 
tas med i studien.  De  upphovsmän som inte kontak-
tade Utvecklingsfonden  skulle  inte kunna komma 
med i studien.  

De  alternativa samplingsstrategier som övervägdes 
visade sig alla  ha  både sina brister och förde-
lar. Dessa hade alla samma typ av motsatsställ-
ningen;  En  möjlighet till ett brett sampel kopp-
lades till  en  begränsning till  en  rekonstruerande 
uppläggning av studien och vis  versa.  
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Här ansågs möjligheten till att genomföra  en  re-
gistrerande studie vara av större betydelse än 
att få största möjliga bredd i samplet. Det 
ställningstagandet grundade sig på att studien 
avsågs ges  en  longitudinell uppläggning och pågå  
under  flera år. Detta sammantaget resulterade i 
att  de  regionala Utvecklingsfonderna valdes som 
utgångspunkt för samplet.  

3.1. 	GENOMFÖRANDE  AV  URVAL 

Valet att kontakta upphovsmännen  via en  Utveck-
fond medförde vissa praktiska begränsningar. 
Upphovsmännen hade nämligen vänt sig till Utveck-
lingsfonden i förtroende om sekretess och skyddad 
integritet. Således betraktade Utvecklingsfonden 
upphovsmännen som sina klienter. Det medförde att  
de  ställde tre krav för  en  medverkan till att fors-
karen  skulle  komma i kontakt med upphovsmännen:  

1. Studien  fick påbörjas först efter upphovsman-
nens godkännande.  

2. Forskaren  skulle  vara helt ovetande om  den  
tillfrågade upphovsmannens identitet till dess 
att han accepterat att medverka.  

3. Utvecklingsfondens aktiva medverkan i upprät-
tandet av kontakt mellan upphovsman och fors-
kare  skulle  vara så liten som möjligt. 

För att uppfylla  de  krav Utvecklingsfonden ställde, 
utvecklades  en  rutin för hur kontakt  skulle  etable-
ras mellan forskaren och upphovsmannen. Resultatet 
av det blev följande.  

a) En  handläggare  vid  Utvecklingsfonden  gjorde  
ett slumpmässigt  val av en  upphovsman(För att 
undanröja ett felaktigt urval  hade  forskaren och 
berörda handläggare  vid de  båda Utvecklings-
fonderna  klargjort på  vilka  grunder som  ett 
ärende  skulle  klassificeras  som  upphovsman  till  
en  företagsextern  produktide. Kriteriet var  att 
upphovsmannen sökte hjälp  som privatperson  och 
att inget företag  hade  något anspråk  på  rättig-
heten  till  produktidén).  Valet  gjordes bland de  
ärenden (diarienummer)  som  klassificerats  som  
företagsexterna  produktidéer  och  som  inkommit  
efter  föregående  PU-sammanträde.  Valet  genomför-
des ca  10  dagar före närmast följande  PU-
sammanträde. Att endast  en  upphovsman valdes in-
för varje  PU-sammanträde  hade en praktisk  or-
sak.  Det  bedömdes att forskaren  skulle  inte hin-
na etablera  kontakt med  fler upphovsmän innan  de  
fick  besked om  Utvecklingsfondens  beslut  i deras 
ärende.  En  annan orsak  var  att  det  bedömdes fin-
nas  en  viss  risk  för  en ensidig  säsongspåverkan  
på typen av produktide.  
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b)  Upphovsmannen informerades  skriftligt om stu-
diens  genomförande och  vad en  medverkan  skulle  
innebära för honom.  Informationen  skickades  av  
Utvecklingsfonden i  direkt  anslutning till va-
let  enligt 1.  ovan och  var  skriven  på  deras 
brevpapper (bilaga  1). Till  detta  var  bifogat 
ett svarsbrev  med  frankerat  svarkuvert  adress-
serat till forskaren. Där  gays  upphovsmannen 
två svarsalternativ -  "ja" eller "nej"  till  en  
medverkan i  studien  (bilaga  2).  

Att  valet  av  upphovsman  gjordes 10  dagar före  
PU-sammanträdet motiverades  av  forskarens önskemål  
om  att  få en  första  kontakt med  upphovsmannen innan  
han  hunnit bli informerad  om  Utvecklingsfondens  
beslut. Den tiden  bedömdes vara tillräcklig för att 
upphovsmannen  skulle  hinna meddela sitt  svar  till  
forskaren  om  eventuell medverkan.  Samtidigt skulle 
det  inte begränsa möjligheterna  till  ett represen-
tativt urval  av  fall  eftersom intervallen  mellan  
PU-sammanträdena  var  ca  45  dagar  (se  fig  nedan).  

PU-samman-
träde  1 

   

PU-samman-
träde  2 

      

1
10 dagar 

      

  

De  valbara ärendena  

 

     

Val  av 
upphovsmän 

Fig  4.1:  Urvalsförfarande i  relation  till  
Utvecklingsfondens  PU-sammanträden  

Det första valet genomfördes i september  1982.  I 
april  1984  etablerade forskaren kontakt med  den 
20:e  upphovsmannen. Därmed avbröts ytterligare 
urval av upphovsmän.  En  undersökningspopulation 
om  20  fall  ansågs nämligen vara tillräckligt stor 
för att innehålla något eller några  fall  med möj-
ligheter att överleva studiens tidsutsträckning.  
Den  bedömningen baserades på  den  statistik om 
misslyckande frekvenser som refererats tidigare  
(se  kap  1). 20  fall  var också  den  undersöknings-
population  som det ansågs som rimligt att forska-
ren  skulle  kunna hantera i  en  registrerande stu-
die. 

Inte vid något urvalstillfälle kunde det konsta-
teras att upphovsmännen avböjt  en  medverkan. 
Däremot resulterade ett val i att forskaren inte 
erhöll något som helst svar. I det fallet kunde 
det således inte konstateras om det uteblivna 
svaret orsakats av ointresse eller andra skäl,  
t ex  glömska. 
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I  15  av  de 20 fallen  kunde kontakt etableras med 
upphovsmännen innan  de  fått besked om Utvecklings-
fondens beslut i deras ärende.  

4. 	DATAINSAMLING 

Generering av  data  kan ske genom insamling av 
primär-  respektive  sekundärdata. Med primärdata 
ayses nya  data,  medan sekundärdata är tidigare 
insamlat material. 

I föreliggande studie  har  huvudsakligen primärda-
ta insamlats. Det  har  gjorts genom intervjuer med 
upphovsmännen till  de  företagsexterna produkt-
idéerna. I  de  fall  det funnits dokument som 
berört kommersialiseringsförsöken,  har  även  de  
utnyttjats som komplettering till intervjuerna. 
Sådana dokument  har  varit beslutsbrev från 
Utvecklingsfonderna och brev/meddelanden från fö-
retag.  Den  dokumentationen  har  erhållits från 
upphovsmännen. 

Uppläggningen av intervjuerna utgick från att 
Utvecklingsfonden involverats i ett tidigt skede i 
kommersialiseringsförsöken. Emellertid  har  utform-
ningen av  de  efterföljande intervjuernas innehåll 
och utformning succesivt anpassats efter hur  res-
pektive  kommersialiseringsförsök  har  utvecklats. 
Uppläggningen kan således klassificeras som icke-
standardicerad och ostrukturerad. I bilaga  3, del 1  
finns underlaget till  den  första intervjun redovi-
sat. 

Intervjuer kan genomföras som personliga eller 
med hjälp av telefon (Lekvall & Wahlbin  1979).  
Personliga intervjuer anses något bättre vid 
komplexa eller personligt känsliga frågeställ-
ningar. Emellertid är  den  skillnaden marginell  
(Frey  1983). 

Den  personliga intervjuns stora nackdel är höga 
kostnader för genomförandet.  Den  nackdelen framträ- 
der med speciell tydlighet om intervjupersonerna 
är spridda över ett stort geografiskt område och 
om intervjutillfällena är många. 

Telefonintervjuns stora fördelar kan sammanfattas 
till två.  Den  ger mycket goda möjligheter att 
omedelbart efter genomförandet, påbörja ett in-
gående analysarbete.  Den  andra fördelen är att  
den  kan genomföras till relativt låga kostnader. 
Båda dessa är icke oväsentliga fördelar i före-
liggande studie. Upphovsmännens hemorter är näm-
ligen spridda över ett område som representeras 
av Västerbottens och Norrbottens län.  Till  ytan 
motsvarar det ca  37  % av hela  Sverige.  
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Totalt  har 20  fall  av företagsexterna kommersiali-
seringsförsök ingått i studien. Intervjuerna  har  
huvudsakligen genomförts som telefon intervjuer.  
15  av  fallen har  det också genomförts personli-

ga intervjuer.  De  uteblivna personliga intervjuer-
na  har  i fyra  fall  föranleddes av att tillfälle för  
den  första intervjun erbjöds först efter att kom-
mersialiseringsförsöken pågått  en  längre tid. I  de 
fallen  hade upphovsmannen då redan hunnit avbryta 
sina kommersialiseringsförsök. I ett femte  fall  har  
kontakten med upphovsmannen inte kunnat upprätthål-
las (bortfall).  

Tidsintervallet  mellan intervjuerna planerades 
att vara  3-4  veckor i inledningen av kommersiali-
seringsförsöken. Dessa intervall justerades där-
efter i  respektive  fall  beroende på hur  de  ut-
vecklades. Antalet intervjutillfällen  har  således 
varierat beroende på intervjufrekvensen och  den  
tid som kommersialiseringsförsöken kunnat följas.  

Den  första intervjun genomfördes i september  
1982. De  efterkommande intervjuerna pågick till 
våren/sommaren  1986. Under den  perioden genomför-
des totalt  163  telefonintervjuer och  en  per-
sonlig intervju med  15  av upphovsmännen.  De  per-
sonliga intervjuerna motiverades av att  de  för-
väntades underlätta genomförandet av  de  övriga 
telefonintervjuerna. I bilaga  3, del 2  redovisas 
hur antalet intervjuer fördelats sig på  de  olika  
fallen respektive  när  de  genomförts. 

Registreringen av intervjuerna  har  gjorts med med 
hjälp av bandspelare och stödanteckningar. Inte vid 
något tillfälle  har  intervjupersonerna motsatt sig 
användning av bandspelare.  Min  uppfattning är att 
förfaringssättet  har  inte hämmat intervjupersonerna 
på ett sådant sätt att det påverkat det insamlade 
materialet.  

Under  intervjuerna var det endast vid något enstaka 
tillfälle som det uppstod några  problem, t ex  att 
upphovsmannen inte hade tid att genomföra  den  vid 
det tillfället. Dessa  problem  löstes genom att 
återuppta intevjun vid ett lämpligare tillfälle. 
Eftersom intervjuerna ofta fick karaktären av dis-
kussion, var det lätt att korrigera eventuella 
missförstånd om det som diskuterades. 
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5. 	DATABEARBETNING  

En del  av analysarbetet  har  sammanfallit med doku-
mentationen av  de  studerade kommersialiseringsför-
söken. I direkt anslutning till intervjuerna skrevs 
kronologiska fallbeskrivningar av händelseförlop-
pen. Upphovsmannens redogörelse för sina aktivite-
ter och andras medverkan i kommersialiseringsförsö-
ket  har  utgjort basen för detta. I fallbeskrivnin-
garna  har  det getts  en  struktur som överensrtämmer 
med  den  operationaliserade modellen  (se  nedan). Det 
innebär  en  uppdelning i valsituationer, beslut, ak-
tiviteter och utfall. Valsituationerna  har  beskri-
vits på ett sådant sätt att  de  möjliga alternativen 
begränsats till två eller tre. Detta  har  gjorts så 
att det som tillhört samma beslutscykel  har  erhål-
lit samma nummer. 

Mgemmueefflmmmmememeemmweeemfflekfflemmeereffl 

neeeigeggee OMGIVNING Ingeneneenen 

UPPHOVSMANNENS KOMMERSIALISERINGSFÖRSÖK 

Upphovs- 	Upphovs- Upphovs- 
mannens 	mannens mannens Önskat 

r>(Ny) Valsituation -> Beslut -> Aktivitet -> Utfall  
	 1 	A.  

Fig  4.2:  Modell  av upphovsmannens kommersiali-
serings försök 

Ibland  har  två eller flera beslut kunnat identi-
fierats utan att det förekommit några mellanlig-
gande aktiviteter. Vid sådana tillfällen  har  det 
inte angetts någon tillhörande aktivitet. För att 
illustrera uppbyggnaden av  en  fallbeskrivning re-
dovisas ett  kort  exempel nedan. 
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....En  dag när  011e  bytte avgasrör på  en  bil i  sin  
verkstad råkade hans kollega titta  in. Han  kallades 
allmänt Fransson och drev  en  annan bilverkstad på 
orten. När han fick  se  bilen uppkörd på  den  balan-
seringsbrygga *) som  011e  nyligen svetsat ihop, 
frågade han vad det var.  011e  förklarade att det 
var  en  smörjbrygga som var gjord som  en  gungbräda. 
Det innebar att bilen kunde köras upp på  den  så att  
den  balanserade. Därmed kunde bryggan vickas så att 
bilens fram- eller bakända kom så högt, att det 
gick att arbeta  under den.  Bryggan stog också löst 
på golvet varför  den  kunde flyttas undan när  den  
inte behövdes. 

Fransson blev mycket intresserad av bryggan.  Han  
frågade  011e  om han fick låna  den  eller om han 
kanske kunde tillverka  en  till åt honom.  Nu  kunde  
011e  inte låna ut  den  eftersom han behövde  den  
själv.  Han  ansåg sig  heller  inte  ha  tid att till-
verka ytterligare  en. Men  han sade  heller  inte 
att det  skulle  vara omöjligt för honom att till-
verka  en  till. 

Att Fransson frågat  011e  om hans möjligheter att 
tillverka  en  till, fick honom att fundera på om 
det kanske fanns fler än Fransson som kunde  ha  an-
vändning av  en  sådan produkt. Franssons intresse 
för smörjbryggan försatte  011e  i  en  valsituation.  
Skulle  han ta hans intresse på allvar eller bara 
utnyttja bryggan för eget bruk? 

Nöja sig med att  ha  tillverkat  en  smörjbryg- 
ga för eget bruk  

V1  
Gå vidare med produktidén och försöka tjäna 
pengar på  den  

Efter några dagars funderande över detta var  011e  
Bl mycket fascinerad över  sin  idé.  Han  bestämde sig 

för att ta reda på om det  skulle  gå att tjäna pen-
gar på  en  tillverkning av bryggan.  

Al Men  när han tänkte på det här blev han tveksam 
till att tillverka  en  åt Fransson. Tänk om han  
skulle  ångra sig. Då  skulle  han stå där med  en  
extra  smörj brygga som han inte hade någon använd-
ning för. 

*)  Den  produkt (balanseringsbrygga) som nämns i 
detta exempel  har en  verklig bakgrund.  Den har  in-
gått i  en  innovationsstudie av dåvarande kontakt-
sekreteraren  Hans  Ekström vid Linköpings Universi-
tet. 
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011es intresse av att tjäna pengar kombinerat med 
hans rädsla för att Fransson  skulle  backa ur, för-
satte honom i  en  ny valsituation. Emellertid var 
det  en  valsituation där han hade kunnat välja bå-
da alternativen. 

Ta reda på hur han  skulle  kunna tillverka 
och sälja smörjbryggan  

V2  
Tillverka och sälja  en  smörjbrygga till 
Fransson  

B2 011e  bestämde sig för att försöka ta reda på hur 
han  skulle  kunna tillverka och sälja smörjbryg-
gan.  Han  vågade dock inte gå och fråga Fransson 
eller några andra.  Han  misstänkte nämligen att  de  
då kanske  skulle  stjäla iden. 

Av  en  händelse råkade  011e se en  av Utvecklings-
fondens annonser. Där kunde han läsa om vilken hjälp  
de  kunde erbjuda. Där stod det bl  a  att  man  kunde 
vända sig till  dem  om  man  hade  en  produktide som  
man  ville försöka kommersialisera. Detta intres-
serade honom i hög  grad.  

När  011e  fick vetskap om Utvecklingsfonden blev det  
en  ny möjlighet för honom att komma vidare med pro-
duktidén. Samtidigt innebar det att han hamnade i  
en  ny valsituation, nämligen om han  skulle  utnyttja 
möjligheten eller inte. 

Inte kontakta Utvecklingsfonden  
V3  

Kontakta Utvecklingsfonden för att ta reda 
på vad  de  kunde erbjuda för hjälp  

B3 011e  bestämde sig för att kontakta Utvecklings-
fonden för att ta reda på om det var möjligt att få 
någon  form  av hjälp.  Han  ville  ha  reda på om det 
gick att sälja produkten och hur han i så  fall  kun-
de skydda  den. 

A3 011e  kontaktade Utvecklingsfonden och  beskriv sin 
produktidé. Han  redogjorde också för  vad han ville 
ha  hjälp  med. Det  utlovades att  011e skulle få bes-
ked efter  Utvecklingfsfondens  PU-sammanträde.  Det 
skulle  hållas  om tre  veckor.  

Efter fyra veckor fick  011e  ett skriftligt besked 
från  dem.  Utvecklingsfonden hade beslutat att .... 

Här ayslutar vi exemplifieringen av hur  en  fall-
beskrivning byggs upp. Diepisod som återgivits 
ovan, kan illustreras på följande sätt. 
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Inte gå 
vidare  

- Tillverka och sälja  en  
smörjbrygga till Fransson 

Al—V2  —B2- 
Inte kontakta 
Utvecklingsfonden  

-A2 	V3-B3 
A3  - - - - ? 

V1  Bl- 

Hade  011e  i stället valt att både ta reda på hur 
han  skulle  genomföra tillverkning och försäljning  
samt  tillverkat  en  smörjbrygga åt Fransson, hade 
episoden fått följande struktur.  

- Inte gå 
vidare 

-A2 - 

Alur 	V2-B2- - Inte kontakta 
Utvecklingsfonden 

--  A3 	 

- A4  - - - - 

(Beteckningarna  V,  B och  A  står för valsituation, 
beslut,  respektive  aktivitet) 

Emellertid är det analysarbete som denna dokumen-
tation inte tillräcklig för att besvara forsk-
ningsfrågorna. Det erfordras också  en  ingående 
analys av  de  beskrivna  fallen.  

För att analysen skall bli meningsfull måste det 
finnas något att jämföra med. Enligt Normann  (1980)  
finns det fyra sätt att konfrontera  data  från  en  
fallstudie med någon  form  av jämförelseobjekt. 
Dessa är att jämföra med andra  fall,  med formella 
teorier, med idealtillstånd och idealtyper och 
slutligen med traditionella normer och föreställ-
ningar. I föreliggande studie  har  analysen av  fal-
len  genomförts som  en  jämförelse med företagsintern 
teori. 

Efterson studien  haft en  registrerande upplägg-
ning och pågått  under  flera år, är det ett ana-
lysarbete som är svårt att beskriva i detalj.  En  
viktig orsak till detta är att forskarens för-
ståelse för händelseförloppet utvecklats i takt 
med att  respektive  studerat kommersialiserings-
försök  har  utvecklats. 

V1  Bl- 



72  

Det  har  inte alltid inneburit  en  succesivt ökande 
förståelse i  en given  riktning. Upphovsmannens age-
randen  har  nämligen i vissa ayseenden  haft en  prä-
gel av irrationalitet - planerade aktiviteter  har  
inte genomförts utan någon logisk orsak, flera ak-
tiviteter utan logisk koppling till varandra  har  
genomförts, annan verksamhet som arbete, familjeliv  
m m har  satt upphovsmannens kommersialiseringsför-
sök på undantag. Detta  har  inneburit att forskarens 
succesivt ökande förståelse av händelseutvecklingen 
ofta fått karaktären av  en  insikt om orsakerna till 
tidigare missförståelse och felaktiga tolkningar av  
de  studerade kommersialiseringsförsöken.  

6. 	RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET OCH 
GENERALISERBARHET  

6.1. 	SYSTEMATISKA FEL  

En  analys av förekomst av systematiska fel görs för 
att bedömma giltigheten i  en studies  resultat 
(Arbnor &Bjerke  1977).  För att det skall åstadkom-
mas ett giltigt resultat krävs det att rätt  problem  
studeras, att rätt  population  undersöks, att data-
insamlingen görs på rätt sätt och slutligen, att 
databearbetningen genomförs på rätt sätt. Lekvall & 
Wahlbin  (1979)  diskuterar ingående olika möjlig-
heter att göra fel i  en  studie. Deras resonemang 
behandlar framför allt statistiska undersökningar. 
Emellertid kan detta användas även i andra tillämp-
ningar. 

För att undvika att fel undersökningsproblem 
valdes i föreliggande studie, gjordes  en  explora-
tiv studie (Perzon  1982).  Avsikten med  den  var 
att pröva om värderingsproblematiken av produk-
tidéer var  en  möjlig angreppspunkt för fortsatta  
studier  av företagsexterna kommersialiseringsför-
sök.  

Den population  som studerats täcker inte  in  alla 
upphovsmän till företagsexterna produktidéer. Det 
är endast upphovsmän som kontaktat Utvecklingsfon-
den med anledning av sina kommersialiseringsför-
sök, som ingått i  populationen.  Av  den  anled-
ningen kan resultaten i  den  här studien inte ut-
göra någon säker bas för slutsatser om upphovsmän 
som inte kontaktat  en  Utvecklingsfond. 
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Eftersom urvalsförfarandet varit slumpmässigt och 
antalet studieobjekt relativt stort, bör risken 
för urvalsfel  ha  eliminerats så långt det är 
möjligt. Bortfallen i urvalet  har  varit mycket 
små. Endast ett bortfall  har  kunnat konstaterats.  
Under  genomförandet av datainsamlingen  har  ytter-
ligare ett bortfall uppstått. Emellertid  har  det 
inte i något av  de fallen  kunnat konstaterats vad 
som orsakat detta.  

Under  genomförandet av datainsamlingen kan mätfel 
uppstå. Detta kan leda till både hög frekvens av 
systematiska fel och låg tillförlitlighet. I det 
ayseendet ayser det senare förekomsten av slump-
fel. Eftersom datainsamlingen genomförts som ett 
flertal intervjuer,  har  möjligheterna att korri-
gera eventuella fel varit goda. Av  den  anlednin-
gen  har  tillförlitligheten i mätförfarandet suc-
cesivt kunnat förbättrats. 

Att avgöra om mätinstrumentet är behäftat med 
systematiska fel är ofta svårt.  De  metoder som 
står till  buds  för  en  sådan bedömning är mer el-
ler  mindre  subjektiva. I föreliggande studie  har  
försök gjorts att hålla  den  inre  validiteten  på  
en  hög nivå genom att låta intervjupersonen kon-
trollera dokumentationen av intervjuerna (fall-
beskrivningarna).  

De  studerade  fallen  är helt oberoende av varand-
ra. Även om datainsamlingen i olika  fall  resulte-
rat i olika innehåll,  har den  genomförts enligt 
samma tillvägagångsätt. Mot bakgrund av detta bör 
det finnas  en  viss grund för att kunna hävda  en  
viss generaliserbarhet. Naturligtvis försämras  
den  om försök till generaliseringar görs med ut-
gångspunkt från  mindre  grupper av  de  studerade  
fallen.  Emellertid är det inte uteslutet att det 
också kan återfinnas mönster i  en  oregelbunden-
het. D  v s  att  de  olika kommersialiseringsför-
söken som studerats inte  skulle  uppvisa några 
likheter i något ayseende.  

6.2. 	TILLFÖRLITLIGHETEN  

En  studie  har  hög tillförlitlighet om upprepade 
mätningar på samma studieobjekt ger samma resul-
tat. I föreliggande studie  har  mätningarna gjorts 
på ett processförlopp där förändring betraktats 
som ett naturligt inslag. Naturligtvis  har  upp-
hovsmannens och andra deltagares erfarenheter 
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kunnat genomgå  en  förändring  under  ett kommer-
sialiseringsförsök.  Den  förändringen i erfarenhet  
har  kunnat skilja sig aysevärt mellan olika  fall.  
Detta innebär att  en  senare, identisk upprepning 
av studien  skulle  kunna ge  en  avvikande resultat-
bild, beroende på dessa skillnader. Trots detta 
anser  jag  att tillförlitligheten är tillräckligt 
hög för att ge trovärdighet till  de  resultat som 
presenteras i kapitel  5.  Detta ställningstagande 
stöder  jag  på att dokumentationen gjorts kontinuer-
ligt  under  studien  samt  att det återkommande i var-
je intervju med upphovsmannen gjorts  en  rekapitule-
ring av  den  senaste delen av kommersialsieringsför-
söket. Enligt Arbnor & Bjerke  (1977)  är det ett 
tillvägagångssätt som kan klassificeras som  en  
praktisk processvalidering. 
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Kapitel 5  - Mätresultat och inledande diskussion 

I föreliggande kapitel redovisas resultaten från mät-
ningarna av  de  operationaliserade variablerna. Som 
utgångspunkt för redovisningen tas  den  modell som 
diskuterades i kapitel  3  - Syntes och operationalise-
ring.  Modellen  baserades på synsättet att ett kommer-
sialiseringsförsök dels utgörs av återkommande cykler 
bestående av valsituation, beslut, aktivitet och öns-
kat utfall, dels att förloppet i dessa cykler påver-
kas hur upphovsmannen ser på  sin  produktidé  respekti-
ve  sitt kommersiella syfte  samt  hur upphovsmannen på-
verkas av andra deltagare.  Modellen  redovisas nedan. 

eeemeggeemegeemeemeccememeenemeeceeeeee 
InMeee:i.W-`, OMGIVNING  

7  
e ::.......... • 	UPPHOVSMANNENS KOMMERSIALISERINGSFÖRSÖK 	.e 
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D 
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Upphovs- 	Upphovs- Upphovs-  
mannens 	mannens mannens Önskat e 

r>(Ny) Valsituation -> Beslut -> Aktivitet -> Utfall  -1 H  

.MeheheeekkkefflMee:'  

Fig  5.1:  Modell  av upphovsmannens kommersialiseings-
försök 

Kapitlet inleds med  en  redovisning av vad upphovsman-
nens kommersialiseringsförsök  har  lett till i  de 20  
studerade kommersialiseringsförsöken. Därefter görs  
en  succesiv redovisning av  de  övriga mätresultaten. 
Parallellt med detta påbörjas  en  inledande diskus-
sion. Däremot görs ingen analys relativt  den  teore-
tiska referensramen. Detta återfinns i kapitel  6. 

1. 	UTFALL  AV  KOMMERSIALISERINGSFÖRSöK 

I definitionen av  innovation  är  en  viktig ingrediens 
- kanske  den  viktigaste - att det nås lönsamhet. 
Detta  har  poängterats i tidigare diskussioner bl  a  i 
kapitel  2.  I samband med detta  har  det också konsta-
terats att generering av intäkter är  en  helt nödvän-
dig förutsättning för att nå lönsamhet. 
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Av  den  anledningen inleds kapitlet med  en  presenta-
tion av  de  fall  där intäkter genererats, följt av  en  
motsvarande presentation av  de  fall  där det inte ge-
nererats intäkter  samt  i vilken omfattning kommersia-
liseringsförsöken  har haft  i tidsutdräckt, ekonomiska 
insatser och tidsinsatser. Därefter presenteras i 
nämnd ordning hur olika aspekter hos upphovsmannen, 
produktidén  samt  deltagare påverkat kommersialise-
ringsförsökens genomförande. Kapitlet ayslutas däref-
ter med  en  resultatsyntes.  

1.1. 	INTÄKTER  HAR  GENERERATS 

Nedan presenteras  de  fall  där intäkter genererats. 
För dessa anges hur lång tid kommersialiseringsför-
söken pågått, efter hur lång tid intäkter  har  börjat 
genererats  samt  på vilket sätt dessa  har  genererats 
(intäktsformer).  

FALL 

Kommersiali- Intäkts 
seringen  har  generering 	Intäktsformer 
pågått (år) 	efter (år) 	I 	II 	III  

I Klädtork 	 2,5 
O Byggelement 	2,5 0,5  

C Terminaltangent 	1 	 1  
D Multipärm 	 3 	 1,5  
J Tapetvätare 	0,8 	0,8 

A  Bilskoledator 	6  
Q Skräpplockare 	2,5 

3 
1,5  

Intäktsformer  
I: Upphovsmannens försäljning av produkter/tjäns-

ter. 
II: Produkten används som insatsvara och detta  har  

påverkat försäljningen av  den  produkt/tjänst 
som  den  ingår i. 

III: Upphovsmannen  har  sålt rättigheter till pro-
duktidén. 

Tabell  5.1:  Intäktsgenererande  fall:  Hur länge kommer-
sialliseringsförsöken pågått, efter hur lång tid intäk-
ter genererats  samt  intäktsform 

I tabellen ovan kan vi  se  att  under  tiden för studiens 
genomförande  har  det genererats intäkter i sju  fall.  
Dessa kommer fortsättningsvis att benämnas INTÄKTS-
fall.  Att intäkter genererats innebär dock inte auto-
matiskt att alla kostnader  har  blivit täckta. 

Endast i två av  fallen  (Klädtork och Byggelement)  har  
intäkterna varit av sådan omfattning att av upphovs-
mannen nedlagda kostnader kunnat återbetalas. För  de  
övriga  fallen har  intäkerna varit små. 
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I fallet Klädtork hade produkten omsatt ca  20  kkr för  
1986.  För  1987  hade upphovsmannen kalkylerat med  en  
omsättning om ca  80  -  100  kkr. 

För det andra fallet  har  det varit svårare att bedömma 
storleken av intäkterna eftersom produkten fungerat 
som  en  insatsvara. Användningen av det nya byggelemen-
tet i upphovsmannens byggnadsrörelse  har  inte påverkat 
totalkostnaden för  den  huvudsakliga produkten - ny-
läggning och  reparation  av vattenskadade golv.  Den  
merkostnad som användningen av byggelementet medför, 
kvittas av att själva golvläggningsarbetet underlät-
tas.  En  bieffekt av användningen av byggelementet är 
att trägolv byggda på traditionellt vis blir helt 
knarrfria. Detta  har  medfört  en  ökad efterfrågan av 
golvläggningsarbete i upphovsmannens rörelse som i  sin  
tur bidragit till ökade intäkter. 

I  fallen  Terminaltangent. Multipärm och Tapetvätare,  
har  upphovsmännen helt och hållet avvecklat  sin  med-
verkan i kommersialiseringsförsöken. För  de  två första 
av dessa  fall  innebär det att inga ytterligare intäk-
ter kommer att genereras. Upphovsmannen till Terminal-
tangent sålde alla rättigheter till  sin  idé. Emeller-
tid  har  han inte velat ange försäljningssummans stor-
lek.  Han  anser sig dock  ha  fått skälig ersättning för 
det arbete han  lagt  ned i utvecklingen av produktidén. 
För fallet Multipärm var det  en  dystrare utveckling. 
Efter ett antal  mindre  lyckade försök att marknads-
föra och sälja produkten, vilket genererade ca  6  kkr,  
lades  kommersialiseringsförsöket ned. I det sista 
fallet överläts rättigheterna till produkten till  en  
exploatör. Detta kom att leda till vissa royaltyin-
täkter. När datainsamlingen ayslutades hade dessa 
uppgått till ca  2  kkr. 

I  fallen  Bilskoledator och Skräpplockare  har  kommer-
sialiseringsförsöken ännu inte utvecklats så långt, 
att intäkter av någon betydelse  har  kunnat genereras. 
Emellertid förefaller det i dessa båda  fall  finnas  en  
marknadspotential som kan leda till betydande intäkter 
i framtiden. Tecken som  skulle  kunna tyda på detta är 
att både exploatörer och potentiella kunder  har  gjort 
vissa efterfrågningar. 

Enligt upphovsmannen till Bilskoledatorn  har  hans 
trafikskola ökat aysevärt i popularitet efter det att 
han introducerade det nya undervisningsprogrammet. 
Popularitetsökningen kan bero av två faktorer. När 
undervisningsprogrammet exponerades för marknaden 
fick hans trafikskola  en  stor,  lokal  publicitet i 
tidningar och genom mässdeltagande.  Den  andra orsaken 
kan vara att eleverna upplever användningen av pro-
grammet som ett bra inslag i trafikundervisningen. 
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Enligt upphovsmannen är  den  teknik som programmet 
bygger på - självinstruerande  program  för inlärning - 
testad i vetenskapliga  studier  och skall  ha  visat sig  
ha  positiva effekter på elevers inlärning.  De  intäk-
ter som genererats direkt genom uthyrning av program-
varan  har  uppgått till ca  3  kkr.  De  förfrågningar som 
kommit från potentiella exploatörer  har  dock inte re-
sulterat i några intäkter. 

Rättigheterna till att tillverka och sälja Skräp-
plockaren köptes av  en lokal  tillverkare. Emellertid  
har  upphovsmannen inte velat redogöra för uppgörelsen 
i detalj.  Den  innebär dock att upphovsmannen och hen-
nes pappa skall medverka i det fortsatta utvecklings-
arbetet. Ett flertal både exploatörer och potentiella 
kunder  har  uttryckt ett stort intresse för produkten. 
Detta  har  dock inte resulterat i några intäkter.  

1.2. 	INGEN INTAKTSGENERERING  

I tabellen nedan redovisas  de  kommersialiseringsförsök 
som inte resulterat i någon intäktsgenerering. 

Kommersiali- 	Orsaker till avbrott 

ser ingen  

Fall 	pågått (år) 	Dominerande 	Bidragande 

Fiskedrag 	0,25 	Upphovsmannens 

ovilja att ri- 

skera egna pengar 

Skidhållare 	0,2 	 Kompanjon avbröt 

samarbete 

Manskapsbod 	0,25 	 -H- 	Ingen  exploatör 

Cembalo 	0,4 	Upphovsmannens 

ointresse 

Isolerplatta 	0,3 	Ingen  exploatör 

Båtbrygga 	1,5 	Upphovsmannens  Ingen  exploatör 

ovilja att ri- 

skera egna pengar 

Dammsugare 	2 	Tidsbrist 	Kommunen  ointresse 

Skidstav 	2 	Tidsbrist 	Otillräcklig ko- 

pet  ens  

Kamerasele  1 	Upphovsmannens Utv.fondens 

ointresse 	agerande 

Takplatte- 	8 	Upphovsmannens 	Ingen  exploatör 

hängare 	 ovilja att ri- 

skera egna pengar 

Bilstöd 	4 	Fallen  pågick när  data- 

Manöverrum 	4,5 	insamlingen ayslutades 

Cykelpedal 	BORTFALL 

Tabell  5.2  :  Fall  där ingen intäkt genererats; hur 
länge kommersialiseringsförsöken pågått  samt  domine-
rande och bidragande orsaker till att  de  avbrutits. 
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Där anges hur länge kommersialiseringsförsöken pågått  
samt  vad som orsakat att flera av  dem  stoppats upp och 
lagts ned av upphovsmännen. Av  de 13 fallen har 10  av-
brutits av upphovsmännen. I samband med detta upphörde 
kommersialiseringsförsöket att leva vidare. När datain-
samlingen avslutatdes pågick fortfarande två. Ett 
komersialiseringsförsök bortföll  under  pågående datain-
samling. Upphovsmannen gjorde sig nämligen oanträffbar. 

I  de  fall  som pågått  den  kortaste tiden  (de  fall  som 
pågått  mindre  än  1/2  år)  har  upphovsmännen  klart  ut-
talat att  de  inte ämnat fortsätta att driva sina pro-
duktidéer vidare.  De  dominerande orsakerna till att 
dessa kommersialiseringsförsök  har  avbrutits.  har  va-
rit att upphovsmännen  har  ansett sig sakna tillräck-
liga ekonomiska resurser (tre  fall),  har  inte funnit 
någon exploatör (ett  fall)  som intresserat sig för 
produktidén, eller som själva varit ointresserade av 
att driva komersialiseringsförsöket vidare (ett  
fall).  

För  de  övriga  fallen har  orsakerna till att kommer-
sialiseringsförsöken stoppats varit mer oprecisa. 
Emellertid kan  man  i fyra av  de fallen  (Båtbrygga, 
Dammsugare, Skidstav och Kaerasele)  se  ett visst 
mönster.  Under den  senare delen av kommersialise-
ringsförsöket,  under en  period om ca  1/2  -  1  år,  har  
det inte förekommit några aktiviteter i syfte att 
driva kommersialiseringen framåt. Detta  skulle  kunna 
tolkas som att  de  upphovsmännens beslut att avbryta 
kommersialiseringsförsöket vuxit fram succesivt. 

Sju av upphovsmännen (Båtbrygga, Takplattehängare, 
Fiskedrag, Skidhållare, Manskapsbod, Dammsugare  samt  
Skidstav)  har  angett otillräckliga ekonomiska resur-
ser eller tidsbrist som viktiga orsaker till att  de  
avbrutit kommersialiseringsförsöken. Samtidigt kan  
man  konstatera, att i alla  de  fall  (Manskapsbod, 
Cembalo, Isolerplatta, Båtbrygga, Dammsugare, 
Takplattehängare), där upphovsmannen försökt få  sin  
produktidé kommersialiserad  via  någon exploatör  har  
upphovsmännens produktidéer avvisats. Detta  har  däre-
mot inte angetts som orsak till att kommersiali-
serings försöken avbrutits. 
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1.3. 	KOMMERSIALISERINGSFORS0KENS OMFATTNING 

I tabellen nedan finns angivet kommersialiseringsför-
sökens utsträckning i kalendertid, upphovsmännens 
tidsinsats och  de  ekonomiska insatser som gjorts i  
respektive  fall.  Dessa insatser anges både totalt 
och som upphovsmannens insatser. Här skall det po-
ängteras att i  de  angivna ekonomiska insatserna är 
det inte medräknat värdet av gjorda tidsinsatser. 

- 	GRUPP  1 	 

Katender- 

tid (år) 

Upphovs- 

Tidsin- 	Tot.  Ek. 	mans  Ek.ans  

sats  (tim)  insats(kkr) insats(kkr) Utfall 

CI  Skräpplockare  2,5 1 500 >150 0  INTÄKT  

A  Bilskoledator  6 1 000 65.5 23  INTÄKT  

D  Multipärm  3 500 28 1  INTÄKT 

- 	GRUPP  2 	 

E  Bilstöd  4 300 5-6 <1  NOLL  

C  Terminaltangent  1 200 3-4 <1  INTÄKT  

G  Takplatte-  

hängare  

8 200 8 8  NOLL 

0  Byggetement  2,5 200 <1 <1  INTÄKT 

I Klädtork  2,5 200 15 2  INTÄKT 

- 	GRUPP  3 	 

C  Terminaltangent  1 200 3-4 <1  INTÄKT  

J  Tapetvätare  0,8 100 0 0  INTÄKT 

- 	GRUPP  4 	 

B  Båtbrygga  1,5 100 <1 <1  NOLL  

F  Dammsugare  2 50 0 0  NOLL  

H Fiskedrag 0,25 20 0 0  NOLL  

K  Skidstav  2 20 0 0  NOLL  

M Cembalo 0,4 20 0 0  NOLL  

N  Isolerplatta  0,3 50 0 0  NOLL  

P  Skidhållare  0,2 50 <1 0  NOLL  

R  Manskapsbod  0,25 100 <1 <1  NOLL  

S  Manöverrum  4 0 0  NOLL  

T Kamerasele 1 50 3-4 <1  NOLL  

L  Cykelpedal BORTFALL 

Tabell  5.3:  Kommersialiseringsförsökens utsträckning 
i kalendertid, upphovsmannens tidsinsats,  total  eko-
nomisk insats, upphovsmannens ekonomiska insats  samt  
utfall. Det  har  också gjorts  en  gruppindelning ut-
gående från avvikelser mellan  fallen  inom  en  eller 
flera variabler enligt följande. 

Grupp  1:  Stor tidsinsats, stor ekonomisk insats 
Grupp  2:  Måttlig tidsinsats, måttlig ekonomisk insats 
Grupp  3: Kort  kalendertid, måttlig tidsinsats 
Grupp  4:  Liten tidsinsats, liten ekonomisk insats 
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Här kan  man se en  viss samvariation mellan  de  eko-
nomiska insatserna i kommersialiseringsförsöken,  
den  tidsinsats som upphovsmännen  lagt  ner och  den  
kalendertid som processen förflutit.  

Bland den  första gruppen av  fall  där  den  totala 
ekonomiska insatsen varit stor  har  upphovsmannens 
tidsinsats varit påfallande stor. I  den  andra grup-
pen av  fall  (där tidsinsatsen varierat mellan  200  -  
300  timmar)  har den  totala ekonomiska insatsen va-
rit aysevärt lägre än i  den  föregående gruppen. 
Däremot är det ingen påtaglig skillnad i  den  kalen-
dertid som kommersialiseringsförsöken pågått. 

I  den  tredje gruppen återfinns två  fall  där upp-
hovsmänen  har  avvecklat  sin  fortsatta medverkan i 
kommersialiseringsförsöket i samband med att  de  
sålt rättigheterna till produktidéerna.  Den  gruppen 
avviker inte nämnvärt från  den  föregående, förutom 
att försöken pågått  under  aysevärt mycket kortare 
kalendertid. 

I  den  fjärde gruppen återfinner vi åtta  fall  som 
uppvisar mycket låga nivåer för både kalendertid, 
tidsinsats och  total  ekonomisk insats.  

Den  totala ekonomiska insatsen är i flera av  fallen  
i det närmaste obefintlig. I samtliga dessa  fall  
har  det  heller  inte genererats några intäkter. 

I  de  fall  där  den  totala ekonomiska insatsen över-
stiger  1  kkr (nio  fall)  är det endast med ett un-
dantag (Takplattehängare) som andra än upphovsman-
nen finansierat huvuddelen av dessa insatser. 

Med  den  gruppindelning som gjorts på föregående sida 
och genom att översiktligt studera materialet fram-
träder  en  viss samvariation mellan upphovsmännens 
tidsinsats och ekonomiska insats. Vid  en  sådan jäm-
förelse kan det också skönjas  en  viss följsamhet 
mellan  total  ekonomisk insats och upphovsmsannens 
tidsinsats. 
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2. 	UPPHOVSMANNEN  

2.1. 	ENTREPRENÖRSEGENSKAPER 

Nedan redovisas upphovsmännens ledarerfarenheter och 
prestationsmotivation.  Fallen har  grupperats i 
•INTÄKTS-fall  och  Ingen  Intäkt. Dessutom  har  det 
gjorts  en  uppdelning i om upphovsmännen  haft  kommer-
siell erfarenhet eller inte. 

INTÄKTS-fall  
PRESTATIONS- 

LEDARERFARENHET 	 MOTIVATION  

  

Kommersiellt erfarna  
A  Bilskoledator 	Egen företagare  
O Byggelement 	Egen företagare 

PM 

Kommersiellt oerfarna  
C Terminaltangent Projektledare 
J Tapetvätare 	Nej 
I Klädtork 	 intern  chefsutbildn. 
Q Skräpplockare 	Nej 
D Multipärm 	Planeringschef  

PM 
(EJ PM) 
PM 

PM  

Ingen  Intäkt 

   

    

Kommersiellt erfarna 
B Båtbrygga  
F  Dammsugare 
H Fiskedrag 
K Skidstav 
N Isolerplatta  
M  Cembalo 
R Manskapsbod  
S Manöverrum  

Projektledare 
Nej 
Egen företagare 
Egen företagare 
Pensionerad företagare 
Pensionerad företagare 
Nej 
Nej 

EJ PM 
EJ PM 

(EJ PM) 
EJ PM 

(EJ PM) 
EJ PM 

(EJ PM) 
PM 

PM  

(EJ PM) 
EJ PM  

Kommersiellt oerfarna  
E Bilstöd 	 Nej 
G Takplattehängare Nej  
L Cykelpedal 	B ORTFALL 
P Skidhållare 	Nej  
T  Kamerasele 	Platschef  

Tabell  5.4:  Upphovsmännens entreprenörsegenskaper och 
utfall i kommersialiseringsförsöken. 

PM=Prestationsmotiverad,  EJ  PM=Ej prestationsmotiverad  
(EJ  PM)=Registreringen osäker, "-" ingen registrering  
har  kunnat göras  

Bland  INTÄKTS-fallen  representeras fem av upphovsmän 
utan tidigare erfarenhet av medverkan i kommersiali-
seringsförsök. 

Eftersom det är upphovsmannen som, åtminstonde inled-
ningsvis, styr utvecklingen av kommersialiseringsför-
söket, borde hans erfarenheter från att leda någon  
form  av verksamhet ("ledarerfarenhet") kunna  ha en  



83  

viss betydelse (kriteriet för ledarerfarenhet  har  va-
rit att upphovsmannen  skulle ha  erfarenheter från ar-
bete i ledande ställning).  Om en  sådan jämförelse 
görs, finner  man  ingen samvariation mellan generering 
/icke-generering av intäkter och ledarerfarenhet, som  
skulle  kunna förklara hur oerfarna i så hög  grad  bli-
vit framgångsrika. Förvisso finns det fler  fall  där 
inga intäkter genererats och där upphovsmannen sak-
nar påtagliga ledarerfarenheter. Samtidigt återfin-
ner  man  upphovsmän  bland  dessa med sådana erfarenhe-
ter som borde  ha  kunnat inverka positivt på deras 
möjligheter att driva kommersialiseringen mot  en  
generering av intäkter. 

Granskar  man de  senare  fallen  närmare finner  man  att 
ingen  bland  dessa upphovsmän föreföll motiverade att 
"lägga ner  sin  själ i kommersialiseringsförsöket".  De  
hade  heller  inte några konkreta mål som kan anses 
motsvaras av något påtagligt prestationsmotiv. I  fal-
len  Kamerasele  respektive  Cembalo uttalades det  klart  
att upphovsmännen inte hade något behov av att pre-
stera någon ekonomisk vinst. Detta trots att det 
fanns möjligheter att göra det. 

Görs motsvarande granskning av INTÄKTS-fallen  finner  
man  att fyra av upphovsmännen uttalade eller uppvi-
sade någon prestationsmotivation medan det endast är 
i ett av  de  sju INTÄKTS-fallen  som upphovsmannen 
uppvisat ett ointresse av att prestera något, nämli-
gen i fallet Tapetvätare. I det fallet kan  man  dock 
konstatera att  en  annan deltagare - Stiftelsen 
Idéutveckling - spelat  en  betydande  roll. Den  orga-
nisationen engagerade sig nämligen i högre  grad  än 
upphovsmannen, i att åstadkomma  en  intäktsgenere-
ring.  

Bland  andra typer av entreprenörsegenskaper som för-
måga att ana framtida  problem,  insikt om egna brister 
i kompetens, kritiska färdigheter går det inte att 
urskilja någon  form  av mönster. Här förefaller det 
vara så att upphovsmännens uppvisande av sådana 
egenskaper är bundna till  den situation  upphovsmannen 
hamnar i. Med andra ord, att samma upphovsman kan 
uppvisa helt olika karaktäristika i olika situatio-
ner. Naturligtvis kan det också vara så, som det på-
pekades för fallet Tapetvätare ovan, att andra delta-
gare kan ersätta sådana karaktäristika som  man skulle  
förvänta sig att finna hos  en  upphovsman vars kommer-
sialiseringsförsök genererat intäkter. På grund av 
studiens perspektiv kan något sådant förhållande dock 
inte säkerställas i generella  termer.  
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2.2. 	PROBLEMLÖSNINGSFORMÄGA  

Så länge  en  upphovsmannen på egen  hand  kan eliminera  
hinder under  ett kommersialiseiringsförsök, kan han 
anses  ha  tillräcklig problemlösningsförmåga.  Hinder  
som kan uppstå  har  grupperats i fem problemområden; 
tekniska(T), produktions-(P), marknads-(M),  finan-
siella(F) och administrativa(A)  problem.  I tabellen 
nedan anges inom vilka områden som upphovsmannen  har  
kunnat lösa olika typer av  problem.  

INTÄKTS  -fall  T P M F 

Ej samarbete med exploatör  
A  Bilskoledator 	U 	U 	U 	U  
D Multipärm 	 U 	 U 	U 
O Byggelement 	 UUUU 

Samarbete med exploatör 
C Terminaltangenter 
I Klädtork 	 U 	U 	U 	U  
J Tapetvätare 
Q Skräpplockare  

Ingen  Intäkt 

Sökt mycket samarbete  
B Båtbrygga 
G Takplattehängare 
K Skidstav  
M  Cembalo 
N Isolerplatta 
P Skidhållare 	 U 	U 	U  
R Manskapsbod  
S Manöverrum 

Sökt lite samarbete  
E Bilstöd  
F  Dammsugare 
H Fiskedrag  
T  Kamerasele 	 U 	U 

L Cykelpedal 	B ORTFALL  

Tabell  5.5:  Upphovsmännens uppvisade problemlösnings-
förmåga.  De  positioner som markerats med  "U"  innebär 
att upphovsmannen löst dessa typer av  problem  
T=Tekniska, P=Produktionstekniska, 
M=Marknadsmässiga, F=Finansiella, A=Administrativa 

I tabellen ovan  har  kommersialiseringsförsöken grup-
perats efter om det genererats intäkter eller inte.  
Den  första gruppen  har  i  sin  tur uppdelats i om det 
förekommit samarbete med exploatörer eller inte. För 
NOLL-fallen har  det inte gjorts  en  motsvarande 
uppdelning. Anledningen till det är att inte någon av  
de  berörda upphovsmännen  har  samarbetat med någon 
exploatör. Däremot  har  upphovsmämmem i olika omf att- 
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2.3. 

fling  försökt åstadkomma ett samarbete.  Den  indelning  
som har  gjorts är  således  i  om  upphovsmännen sökt 
mycket  eller  lite  efter  exploatör att samarbeta  med.  

Här kan det konstateras att  bland  INTÄKTS-fallen har  
upphovsmännen i högre  grad  både utsatts för olika ty-
per av  problem  och kunnat lösa dessa. Det kan också 
konstateras att  de  upphovsmän som inte  har  samarbe-
tat med  en  exploatör,  har  själv kunnat lösa fler ty-
per av  problem  i jämförelse med  de  fall  där samarbe-
te förekommit.  

Bland de  fall  där inga intäkter  har  genererats går 
det inte att peka på någon sådan skillnad beroende 
på om  man  sökt mycket eller lite efter samarbete. 

Att det uppstått  problem  i ett kommersialiseringsför-
sök och att upphovsmannen inte  har  kunnat lösa dessa 
innebär nödvändigtvis inte att dessa  problem  förbli-
vit olösta. Längre fram i resultatredovisningen kom-
mer det att återknytas till detta område i samband 
med presentationen av deltagares problemlösningsför-
måga. 

AKTIVITETER  

2.3.1. 	Förekomst 

Som utgångspunkt för registrering av förekomst av 
aktiviteter valdes Cooper  (1983). Han  presenterade 
följande typer av aktiviteter i  sin  studie.  

1.  
2.  
3.  

Teknikhärledd  idégenerering 
II  Marknadshärledd 	-  

Sovring  

11.  
12.  
13.  

Prototyp hos kund  
Utv. av marknadsplan  
Detaljerade försäljnings- 

4.  Prel. marknadsanalyser  prognoser  
5.  Prel. analys av teknisk 14.  Nollserie/produktionstest  

genomförbarhet 15.  Marknadsföringstest  

6.  Marknadsundersökningar  16.  Slutlig affärsplan  
7.  Produktutformning  17.  Anskaffning av produktions 
8.  Prel. försäljn.prognoser  utrustning  
9.  Prototyptillverkning  18.  Revidering av lanserings- 
10.  Företagsintern prototyptest  plan 

19.  Full  produktion  
20.  Marknadsetabl./Lansering 
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Nedan redovisas vilka av  de  aktivitetstyper som pre- 
senterades på föregående sidan, som är representera-
de och med vilken frekvens i  de  olika  fallen.  

Antal 	Total  
fall 	frekvens  

7.  Produktutformning 	 10 	13 
9.  Prototyptillverkning 	 9 	13 
5.  Prel analys av teknisk ge- 	6 	9  

nomförbarhet  
17.  Anskaffning av prod.utrustning 	6 	12 
4.  Prel. marknadsanalys  5 7 
8.  Prel. försäljn. prognoser  5 6 
15.  Marknadsföringstest  4 7 
11.  Prototyp hos kund  3 4 
12.  Utv. marknadsplan  2 7 
10.  Företagsintern prototyptest  2 2 
14.  Nollserie/produktionstest  2 3 
3.  Sovring  1 1 
18.  Revidering av lanseringsplan  1 1 
19.  Full  produktion  1 1 
20.  Marknadsetablering/lansering  1 1 
1.  Teknikhärledd  idégenerering 0 0 
2.  Marknadshärledd  idégenerering 0 0 
6.  Marknadsundersökningar  0 0 
13.  Detaljerade försäljnings-  

prognoser  
0 0  

16.  Slutlig affärsplan  0 0  

Tabell  5.6:  Cooper-aktiviteter som genomförts av 
upphovsmännen. Förekomst i antal  fall  samt  med 
vilken  total  frekvens. 

I tabellen ovan kan det konstateras att Cooper-
aktiviteterna  1.  teknikhärledd- och  2.  marknadshär-
ledd  idégenerering, 6.  marknadsundersökning,  13.  ut-
veckling av marknadsplan  samt 16.  slutlig affärsplan 
inte alls  har  genomförts av upphovsmännen i deras 
kommersialiseringsförsök. 

Att  de  två första Cooper-aktiviteterna (teknik-res-
pektive  marknadshärledd  idégenerering)  inte  har  ge-
nomförts, kan troligen förklaras med att upphovsmän-
nen inte medvetet sökt sig fram till det beslut som 
initierade deras kommersialiseringsförsök.  

En  förklaring till att Cooper-aktiviteten  6.  mark-
nadsundersökningar inte förekommit kan erhållas på 
samma grund som ovan.  Men  det gäller endast inled-
ningsvis i kommersialiseringsförsöken. Däremot är det 
förvånande att det inte uppstått behov av marknadsin-
formation för att styra utvecklingen av kommersiali-
seringsförsöken. 

Att aktiviteterna  13.  detaljerade försäljningsprogno-
ser och  16.  slutlig affärsplan, inte  har  genomförts 
kan finna  sin  förklaring i att inget av  de  studerade  
fallen har  utvecklats på ett sådant sätt, att upp-
hovsmannen kunnat medverka i sådana aktiviteter. 
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På  de  två föregående sidorna presenterades förekoms-
ten av Cooper-aktiviteter som utförts av upphovsmän-
nen i  de  studerade kommersialiseringsförsöken. Utöver 
dessa aktiviteter  har  det kunnat identifierats ytter-
ligare ett antal typer av aktiviteter. Dessa redovi-
sas nedan. 

a  Söka/kontakta exploatör  
b Söka finansiering  
c Söka rådgivning om kommersialis.  
d Söka skydd för idén  
e Söka hjälp med bedömn/testn/  

produktutformning  
f Söka hjälp med marknadsanalyser  
g Väntan på andras arbete  
h Etablering av företag  
i Planering av kommersialisering  

j Söka marknadsinformation  
k Hindra idéspridning  
1  Vidareutbildning  
m  Söka distributionskanal  
n Söka kompanjon  
o Avvisa exploateringserbjudande  
p Söka kalkylunderlag  
q Söka teknisk kompetens  
✓ Söka rådgivning om tillverkning  
s  Avveckla tillverkning  
t Diskussion cm  prissättning  
u Kontakter  med konkurrenter  

Tabell  5.7:  Aktiviteter som inte kunnat klassifice-
ras som Cooper-aktiviteter. Förekomst i antal  fall  
och  total  frekvens.  

De mest  representerade aktiviteterna är "söka/kontakta 
exploatör" och "söka  finansiering.  Båda dessa  aktivi-
teter  är sådana att  de skulle  kunna återfinnas  internt  
ett företag. Sådana  aktiviteter ges  dock inte mot-
svarande uppmärksamhet i  Coopers  studie. En  möjlig  
anledningen  till detta  kan  vara att dessa  aktiviteter  
är genomförda  på  ett mycket tidigt  stadium  i ett kom-
mersialiseringsförsök.  Internt  ett företag  har det t 
ex  troligen fattats finansieringsbeslut  som  undanrö-
jer hela finansieringsproblematiken  så  länge ett 
kommersialiseringsförsök succesivt  når de  uppsatta 
målen. 

Andra aktiviteter som uttrycker sökning av någon  form  
av kompetens eller hjälp,  t ex  bedömning/testning/ 
/produktutformning och marknadsanalyser kan troligen 
också ingå som  en  naturlig  del  i ett företags verksam-
het. 

På nästa sida redovisas förekomsten av aktiviteterna 
ovan för  respektive  företagsexternt kommersialise-
ringsförsök. 

Antal 
fall 

Frek- 
vens  

14 21  
10 13  
6 8  
5 7  
4 6  

4 4  
3 4  
3 4  
2 3  

1 2  
1 2 
1 1 
1 1  
1 1 
1 1  
1 1  
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1  
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ab  

INTÄKTS-fall  

cd  ef 

Aktiviteter  

q r  st  gh  ii  kt mn  op 

A  Bilskoledator 	1 3  13 1 1 

C Terminaltangenter  1  1 2 2 1 
D Muttipärm 	4 1  1 1  
I Klädtork 	 1  1 1 2 

J Tapetvätare  1 	1 1 12  

0  Byggelement 	1 1 2 

O  Skräpplockare 	1 1 1 

Ingen  intäkt  

F  Dammsugare 

E Bilstöd 	 2 1  31 2 

B Båtbrygga 	4 1 1 

S  Manöverrum 2 1 

I Kamerasele 2 1 2 

K Skidstav 1 1 

N Isolerplatta 	1 	1  1 

G Takplattehängare 	1 1 

L  Cykelpedat 21 

H Fiskedrag 	 1  

P Skidhållare 	3  
R Manskapsbod 	1 1 

M  Cembato 	 2 

Tabell 5.8:Förekomst av typer av aktiviteter i  
respektive  kommersialiseringsförsök 

Genom att översiktligt studera tabellen ovan framgår 
det att  bland  INTÄKTS-fallen har  det förekommit fler 
typer av aktiviteter, både totalt och  per  fall.  För 
aktiviteten  a)  "Söka/kontakta exploatör" är det  en  
uppenbar skillnad om intäkter genererats eller inte  
Bland  INTÄKTS-fallen har  upphovsmannen genomfört  den  
aktiviteten i  6  av sju  fall  (ca  85%).  För  fallen  där 
inga intäkter genererats är motsvarande förhållande  
5  av  13  fall  (ca  40%). 

2.3.2 	Initiering 

Initieringen  av aktiviteter är överlag helt och hål-
let problemstyrd. Upphovsmannens aktiviteter kan 
helt och hållet härledas till olika  problem  som 
hindrat  en  fortsättning av kommersialiseringsproces-
sen. Det gäller oaysett av vilken typ aktiviteterna 
varit. 

För  de  mest frekventa aktiviteterna finner  man  
följande orsaker till varför aktiviteterna genom-
förts: 

I  13  av  fallen har  upphovsmännen redan från början 
av kommersialiseringsförsöket  haft,  eller successivt 
utvecklat  en  inställning om att  de  ansett sig 



89  

inte klara av att nå  en  marknad med  sin  produkt-
ide. Bakomliggande orsaker till detta  har  av 
upphovsmännen angetts som, att det är alltför 
tids- och kapitalkrävande  samt  riskfyllt.  De har  
också till viss  del  uttryckt att  de haft  otillräck-
lig kompetens inom marknadsföring  samt  hantering 
av kundkontakter. Det senare är något som kommit 
till uttryck först när upphovsmannen hamnat i 
situationer med direkt kundkontakt. Dessa typer av  
problem har  lett till att upphovsmannen  har  börjat 
söka kontakt med  en  exploatör.  

I endast tre  fall  har  upphovsmännen varit villiga 
att riskera några nämnvärda summor av egna pengar 
(mer än  2  kkr). Att  man  i  de  övriga  fallen  inte 
gjort några större egna insatser än upp till ca  1  
kkr, beror på att upphovsmännen ansett sig inte 
kunna klara så stora insatser som ett kommersialise-
ringsförsök troligtvis  skulle  kräva.  En  annan 
starkt bidragande orsak är  en  påtaglig ovilja att 
överhuvud  taget  ta några ekonomiska risker - detta 
trots att det uttryckts  en  stark  tro på  den  egna 
produktidéns kommersiella möjligheter. Att upphovs-
männen inte  haft  tillgång till riskvilligt  kapital 
har  blivit ett hindrande  problem  då  de  själva 
velat genomföra, eller bett någon deltagare om 
hjälp med kapitalkrävande aktiviteter. Sådana 
situationer  har  uteslutande medfört att upphovsman-
nen börjat söka  en  finansiär.  

Utvecklingsfonden  har  varit  den  deltagare som i 
flertalet  fall  (15)  varit först eller  bland de  förs-
ta att involveras i kommersialiseringsförsök. I  sex  
av  de fallen  hade upphovsmannen  en  produktidé som 
han bedömt  haft  kommersiella möjligheter. Samtidigt 
var han mycket osäker över hur han  skulle  gå till 
väga för att utveckla produktidén och/eller kunna 
kommersialisera  den. Den  osäkerheten  har  framför 
allt bottnat i oerfarenhet från kommersialisering 
och otillräcklig kännedom om lämpliga kontakter som  
skulle  kunna vara till hjälp. Upphovsmännens upp-
levelse av  en  sådan osäkerhet  har  lett till att  de  
börjat söka rådgivning om hur  de skulle  genomföra  en  
kommersialisering av sina produktidéer. 

I tio  fall  uppstod behov av att utföra skisser eller 
ritningsmaterial över produktidén (produktutform-
ning). Det orsakades antingen av att upphovsmannen 
inför sig själv velat verifiera lämpligheten i  en  
viss utformning eller att han behövt kommunicera 
produktidén till andra. Endast i två av  de fallen 
har  upphovsmännen  haft  behov av att verifiera ut-
formningen inför sig själva. Däremot  har  skiss- el-
ler ritningsmaterial utnyttjats i samtliga tio  fall  
vid kommunikation av produktidén till andra. 
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I sju  fall  har  upphovsmännen, före kommersialise-
ringsförsökens början, upplevt ett  problem  som er-
fordrat någon  form  av teknisk lösning. Detta  har  
medfört att  de  tillverkat prototyper med varierande  
grad  av funktionsduglighet. Det  har  varit prototyper 
för endast verifiering av  en  funktion till varianter 
som löst det upplevda problemet. Nedan redovisas  de  
berörda  fallen.  

INTÄKTS-fall  
Före  Under  

D Multipärm  1 
0  Byggelement  1 1 
A  Bilskoledator  1 

Ingen  Intäkt 
G Takplattehängare  1  
B Båtbrygga  1  
E Bilstöd  1 1  
P Skidhållare  1 1 
T  Kamerasele  1 1  
R Manskapsbod  1 
L  Cykelpedal  1  (bortfall) 

Tabell  5.9: De  fall  där upphovsmannen  har  tillverkat 
prototyp "Före/Under" kommersielaiseringsförsöket 

I fyra av  fallen  genomförde upphovsmannen prototyp-
konstruktioner både före och  under  kommersialise-
ringsförsöket. I tre  fall  har  upphovsmannen tillver-
kat prototyper endast efter att kommersialiserings-
försöket  har  påbörjats. Det kan ocksås noteras att i 
fyra av INTÄKTS-fallen har  upphovsmannen inte till-
verkat någon prototyp. Att upphovsmannen tillverkar  
en  prototyp kan således inte anses  ha  någon väsent-
lig betydelse för kommersialiseringsförsökets 
utfall. 

I  de 6  fall  där upphovsmännen fått behov av att 
tillverka produkten  har  detta uppstått mer eller  
mindre akut.  Samtidigt  har  deras krav varit  en  rati-
onell och relativt  billig  tillverkning. Det  har  
gällt vare sig upphovsmannen själv aysett att skaffa 
lämplig utrustning eller att någon annan deltagare 
gjort det.  Den  typen av aktivitet  har  benämnts 
anskaffning av produktionsutrustning.  

Upphovsmännens osäkerhet om hur  den  nya produkt-
iden  skulle  tas emot av tänkbara användare,  har  i 
tre  fall  medfört att  de  försökt testa prototypen  
hos potentiella kunder. I ett av  de fallen  (Bygg-
element) genomfördes kundtestet som ett  alternativ  
till  en intern test.  Anledningen till det var att  de  
inte lyckats få någon finansiering av ett internt  
test  som  de  bedömde att  skulle ha  blivit dyrbart. 

I fyra  fall  har  upphovsmännens nyfikenhet lockat  
dem  att pröva marknadens intresse för produkten. 
Före dessa  tester  sade alla upphovsmännen att  de  
var övertygade om att det fanns ett utbrett 



LITE SAMARBETE 	TYP  AV  SAMMARBETE  

o Byggelement 

D Multipärm  

A  Bilskoledator 

produkttest 

tillverkning 

finansiering, 

tillverkning 

finansiering,  leasing  av 

dator 

MYCKET SAMARBET  

C Terminaltang. 

I Klädtork 

J Tapetvätare 

Q Skräpplockare 

tekn.kompetens, 

finansiering  

MF,  tillverkning, 

finansiering 

tillverkning, 

exploatering  

MF,  tillverkning 

SÖKT MYCKET  

o Multipärm 	finansiering, 

tillverkning  

A  Bilskoledator finansiering,  leasing  av 

dator  

Ingen  Intäkt  

SÖKT MYCKET  

B Båtbrygga 

G Takplattehäng. 

K Skidstav  

M  Cembalo 

N Isolerplatta 

P Skidhållare 

R Manskapsbod 

SÖKT LITE  

E Bilstöd  

F  Dammsugare 

H Fiskedrag  

T  Kamerasele 

TYP  AV  SAMARBETE 

patentansökan 

finansiering 

finansiering 
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intresse på marknaden. I ett av  fallen  (Klädtork) 
genomfördes aktiviteten redan innan det fanns någon 
färdigutvecklad prototyp. Upphovsmannens motivering 
till att han genomfört  den  så tidigt var, att efter-
som han inte hade skyddat produkten gällde det att 
komma ut så snabbt som möjligt på marknaden. Dessa 
aktiviteter  har  benämts marknadstest.  

2.3.3. 	Genomförande 

I tabellen nedan  har  kommersialiseringsförsöken 
grupperats i INTÄKTS-fall  respektive Ingen  Intäkt 
och efter i vilket omfattning  de haft  eller sökt 
samarbete med andra deltagare. 

INTÄKTS-fall  

ÖNSKAT SAMMARBETE 

finansiering 

exploatering 

exploatering 

finansiering,  MF,  

marknadsplanering 

exploatering 

finansiering,  MF,  

marknadsplanering 

ÖNSKAT SAMARBETE 

exploatering 

finansiering 

teknisk utveckling 

exploatering 

exploatering 

finansiering 

exploatering 

testning, tillverk-

ning, finansiering 

finansiering 

marknadsföring 

Tabell 5.10:0mfattning av samarbete mellan upphovs-
män och deltagare 
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I INTÄKTS-fallet Byggelement  har  upphovsmannen sa-
marbetat i huvudsak med  sin  kompanjon  under  hela 
kommersialiseringsförsöket.  De  båda  har  i mycket li-
ten utsträckning sökt kontakt med några andra del-
tagare. I  fallen  Multipärm och Bilskoledator  har  det  
heller  inte förekommit något omfattande sammarbete 
med några deltagare. Upphovsmännen i  de  två senare  
fallen har  dock sökt mycket sammarbete  men  sällan 
lyckats.  Bland de  övriga INTÄKTS-fallen har man  sa-
marbetat mycket med andra deltagare.  

Den  typ av samarbete som upphovsmännen erhållit el-
ler sökt, återspeglar vad som  de  ansett sig  ha prob-
lem  med. Hos INTÄKTS-fallen har  tillverkning  respek-
tive  finansiering varit  de  mest frekventa typerna av 
samarbete. 

I  de  fall  där inga intäkter  har  genererats  har  sa-
marbetet med andra varit i det närmaste obefintligt. 
Däremot  har man  i flertalet av  fallen  försökt åstad-
komma någon  form  av samarbete,  men  oftast inte lyc-
kats.  De  flest förekommande försöken att åstadkomma 
detta  har  rört enbart finansiering i fyra  fall  och 
exploatering i fyra andra. Med det senare ayses att 
upphovsmannen velat överlåta rättigheterna till  sin  
idé och själv inte längre medverka i  en  fortsatt 
kommersialiseringsprocess. 

Här kan  man  också göra  en  annan iaktagelse.  Om  före-
komsten av upphovsmännens aktiviteter kopplas samman 
med deras samarbete med deltagare finner  man en  sam-
variation. I  de  INTÄKTS-fall  där upphovsmannen samar-
betat lite med deltagare,  har  det också kunnat re-
gistreras flera typer av aktiviteter. Med andra ord,  
de  upphovsmännen  har  engagerat sig i  en  vidare om-
fattning i genomförandet av sina kommersialserings-
försök. 

Att försöka sig på att diskutera hur det  skulle ha  
gått om upphovsmännen, som inte genererat intäkter, 
lyckats åstadkomma  de  önskade samarbetena,  skulle  
bara leda till ett hypotetiskt resonemang. Däremot 
kan det vara värt att nämna  en  möjlig orsak till  de  
misslyckade försöken till samarbete med exploatörer  
respektive  finansiärer, som framkommit  under  samta-
len med upphovsmännen. Upphovsmännens beskrivning 
av denna orsak  skulle  kunna karaktäriseras som  en  
kombination av ointresse och ovilja att ta ekono-
miska risker hos  de  påtänkta samarbetsparterna.  

Den  deltagare som alla upphovsmän åtminstonde försökt 
inleda ett samarbete med är Utvecklingsfonden. Upp-
hovsmännens erfarenheter från detta är mycket varie-
rande. I  de  fall  där Utvecklingsfonden inte velat 
stödja upphovsmannens kommersialiseringsförsök ekono-
miskt,  har  upphovsmännen av förklarliga skäl inte 
reagerat positivt. 



93 

2.3.4. 	Svårigheter i genomförandet 

Vissa aktiviteter  har  av upphovsmannen upplevts som 
svåra att genomföra. Orsakerna till detta  har  kunnat 
härledas antingen till andra deltagare eller till 
upphovsmännen själva.  

2.3.4.1.  Deltagarnas inverkan 

Upphovsmannens beroende av deltagares intresse och 
engagemang  har  framstått som betydelsefullt för ge-
nomförandet av aktiviteter. Det gäller främst när  
man  sökt finansiering, sökt efter deltagare som va-
rit intresserade av exploatering av produktidén el-
ler när upphovsmannen behövt hjälp med att tillverka 
produkten. 

I fem  fall  har  upphovsmannen helt och hållet miss-
lyckats med att erhålla någon  extern  finansie-
ring. Dessa är: 

INTÄKTS-fall  
O Byggelement  

Ingen  intäkt  
B Båtbrygga 
G Takplattehängare 
H Fiskedrag 
P Skidhållare 

I  de  fall  där ingen intäkt genererats var detta  hin-
der en  kraftigt bidragande orsak till att upphovs-
männen avbröt sina kommersialiseringsförsök. I 
INTÄKTS-fallet orsakade hindret inte att upphovsman-
nen gav upp sina försök att kommersialiseria produk-
tidén. Däremot tvingades han till att ändra sitt 
tillvägagångssätt för att lösa finansieringsproble-
met. Det ledde till att behovet av finansiering eli-
minerades. I gengäld genomfördes  en test  av produkt-
idén som innebar påtagliga ekonomiska risker för up-
phovsmannen.  Han  använde använde produkten kommer-
siellt utan att  ha  några  garantier  för att detta  
skulle  godkännas av  en  kontrollmyndighet. 

I ytterligare ett  fall  (Bilskoledator) erhöll upp-
hovsmannen  en  viss finansiering. Däremot hade han 
stora  problem  att åstadkomma ytterligare finansie-
ring nödvändig för att kunna driva kommersiali-
seringsförsöket vidare. 
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Upphovsmännens misslyckade försök att hitta intres-
serade exploatörer  har  i fem  fall  bidragit till att 
kommersialiseringsförsöket avbrutits. Dessa är: 

INTÄKTS-fall  
D Multipärm  

Ingen  intäkt  
B Båtbrygga 
G Takplattehängare 
N Isolerplatta 
R Manskapsbod 

I fallet Multipärm var  den  aktiviteten ett sista 
försök att driva kommersialiseringen vidare efter 
ett misslyckat försök att själv  ha  försökt sälja 
produkten på  en  marknad. Här hade upphovsmannen ock-
så påtagliga  problem  att finna tillverkare för pro-
dukten.  Han  upplevde detta framför allt som mycket 
tidskrävande. I det här speciella fallet involvera-
des flera olika deltagare innan  en  tillverkning kun-
de komma till stånd.  

2.3.4.2  Upphovsmannens inverkan 

När upphovsmannen utpekat sig själv som orsak till 
svårigheterna att genomföra  en  aktivitet,  har  hans 
kompetens och erfarenhet angetts som  de  viktigaste 
orsakerna. 

Utveckling av marknadsplan, prototyp hos kund  samt  
marknadsföringstest är sådana aktiviteter där upp-
hovsmännen upplevt sina egna kunskaper erfarenheter 
som avgörande för möjligheterna till ett resultatin-
riktat genomförande. 

Upplevelsen av att  de  varit otillräckliga  har  inte 
uppträtt i samband med att upphovsmännen påbörjat 
aktiviteterna. Det  har  istället växt fram  en  succe-
sivt ökande medvetenhet om vilka kompetens- och er-
farenhetskrav som måste kunna ställas på  den  som 
skall genomföra dessa aktiviteter. Med andra ord,  en 
form  av inlärningsprocess,  men  där dess utveckling 
succesivt ökat risken för  en  avveckling av kommer-
sialiseringsförsöket. 

Här kan  man  således konstatera att upphovsmännen 
är allt för omedvetna om  de  krav som ställs på  
dem  när  de  påbörjar sina kommersialiseringsförsök. 
Emellertid kan  man  inte konstatera vems fel det är. 
Är det  de  själva som skall få  en  insikt om vad  en  
kommersialiserings egentligen innebär?  Eller  är det-
ta ett  led  i  en  naturlig gallringsprocess där  de  
mest lämpade upphovsmännen får chansen att gå vida-
re? Det vill säga  de  som  har  möjligheter och vilja 
att anpassa sig till  de  krav som ställs. Dessa frå-
geställningar kommer att diskuteras vidare i ett för-
sök till  en  resultatsyntes längre fram i det här 
kapitlet. 
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2.4. 	EKONOMISKA INSATSER 

Med några få undantag  har  upphovsmännen varit mycket 
ovilliga att göra egna ekonomiska resursinsatser. 
Det gäller oaysett om kommersialiseringsförsöken 
genererat intäkter eller inte. Upphovsmännen resur-
sinsatser redovisas nedan. 

EGEN 
INSATS(kkr) 

DELTAGARES 
INSATS(kkr)  

A  Bilskoledator  23 35  
I Klädtork  2 13  
G Takplattehängare  8 0  

D Multipärm  1 27 
0  Byggelement  <1 0  
C Terminaltangent  <1 3  
E Bilstöd  <1 5 
T  Kamerasele  <1 3  
R Manskapsbod  <1 0  
B Båtbrygga  <1 0  

Q Skräpplockare  <0,5 >150 
S  Manöverrum  <0,5 >50  
J Tapetvätare  <0,5 0  
P Skidhållare  <0,5 <1  
N Isolerplatta  <0,5 0 
M  Cembalo  <0,5 0  
K Skidstav  <0,5 0  
H Fiskedrag  <0,5 0 
F  Dammsugare  <0,5 0 

L  Cykelpedal 	BORTFALL 

Tabell  5.11:  Upphovsmännens och andra deltagares 
ekonomiska insatser i kommersialiseringsförsöken. 

I flertalet av  fallen har  upphovsmannen endast myc-
ket begränsade insatser (upp till ca  1  000kr). Här 
förefaller det som att belopp om ca  500  -  1 000  kr 
är  en  kritisk nivå. Upp till  den  nivån  har de  kunnat 
göra egna insatser utan några andra säkerheter om 
kommande intäkter, än  den  egna övertygelsen om pro-
duktidéns  potential.  Det är endast i tre  fall  
(Bilskoledator, Klädtork och Takplattehängare) som 
upphovsmannen gjort några nämnvärda ekonomiska in-
satser. 

Förekommande resursinsatser  har  gjorts succesivt 
allt eftersom  de  varit nödvändiga för genomförande 
av aktiviteter. Emellertid  har de  egna insatserna 
inte varit  en  konsekvens av att upphovsmännen miss-
lyckats med att finna någon  alternativ  finansiering. 
Däremot  har de  kommersialiseringsförsöken stoppats 
upp om det erfordrats ytterligare insatser och upp-
hovsmannen inte lyckats hitta  en  intresserad 
finansiär/bidragsgivare. 
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I tre av  fallen har  upphovsmannens insatser varit 
större än  1 000  kr. Där  har  hela eller  en  betydande  
del  av  den  egna insatsen använts för att skydda  pro-
duktiden. Betraktat över tiden är detta det första 
behovet av finansiering som ställt krav på upphovs-
mannens egna insatser. I det enda  fall  där ytterli-
gare insatser gjorts utöver skyddet av produktidén 
(Bilskoledator),  har  dessa varit aysedda för fram-
tagning av  en  första fungerande  version  av produk-
ten. 

I  de  fall  upphovsmannens insatser begränsats till  
mindre  än  1 000  kr,  har  förekommande insatser fram-
för allt använts till att bekosta framtagning av  en  
första enkel prototyp. I vissa  fall  har  dessa insat-
ser varit gjorda före upphovsmannens kommersiali-
seringsbeslut.  

Om  kommersialiseringsförsöken grupperas i INTÄKTS-
fall  respektive Ingen  Intäkt erhålls följande resul-
tat. 

EGEN 
INSATS(kkr) 

DELTAGARES 
INSATS(kkr) 

INTÄKTS-fall  
A  Bilskoledator  23 35  
I Klädtork  2 13  
D Multipärm  1 27 
0  Byggelement  <1 0  
C Terminaltangent  <1 3  
Q Skräpplockare  <0,5 >150  
J Tapetvätare  <0,5 0 

Ingen  Intäkt 
G Takplattehängare  8 0  
E Bilstöd  <1 5 
T  Kamerasele  <1 3  
R Manskapsbod  <1 0  
B Båtbrygga  <1 0 
S  Manöverrum  <0,5 >50  
P Skidhållare  <0,5 <1  
N Isolerplatta  <0,5 0 
M  Cembalo  <0,5 0  
K Skidstav  <0,5 0  
H Fiskedrag  <0,5 0 
F  Dammsugare  <0,5 0 

L Cykelpedal 	B ORTFALL  

Tabell  5.12:  Upphovsmännens och andra deltagares 
ekonomiska insatser i kommersialiseringsförsöken. 

Här kan  man se  att det är inte uteslutande så att 
upphovsmännens största insatser återfinns  bland  
INTÄKTS-fallen.  Emellertid kan det konstateras att  
den  relativa andelen mycket små insatser (<  0,5  kkr) 
är aysevärt större  bland de  fall  där inga intäkter 
genererats ca  55  % jämfört med ca  30  % för 
INTÄKTS-fallen).  
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2.5. 	TIDSINSATS 

Nedan redovisas upphovsmännens tidsinsats i sina 
kommersialsieringsförsök. 

Tidsin- Kalender- 
INTÄKTS-fall 	sats (tim) tid (år)  
Lite samarbete  
A  Bilskoledator 	1 000 6 
D Multipärm  500 3 
0  Byggelement 200 2,5 
Mycket samarbete 
Q Skräpplockare 	1 500 2,5 
I Klädtork 200 2,5 
C Terminaltangent 200 1 
J Tapetvätare 100  0,8 

Ingen  Intäkt 
Sökt mycket samarbete 
G Takplatte- 

hängare 
200 8 

B Båtbrygga 100 1,5 
R Manskapsbod 100 0.25 
N Isolerplatta 50 0.3 
P Skidhållare  50 0,2 
S  Manöverrum 4 
K Skidstav  20 2 
M  Cembalo 20 0,4 
Sökt lite samarbete 
E Bilstöd  300 4 
F  Dammsugare  50 2 
T  Kamerasele 50 1 
H Fiskedrag  20 0,25 

L  Cykelpedal 	 BORTFALL 

Tabell  5.13:  Upphovsmannens tidsinsats och kommer-
sialiseringsförsökens tidsutsträckning. 

Det dominerande antalet  fall  återfinns  bland dem  där  
den  accumulerade tidsinsatsen är begränsad upp till 
ca  200-300  timmar  (15  fall).  

Det finns inget mönster mellan upphovsmännens tids-
insats och  den  kalendertid kommersialiseringsför-
söken pågått. Emellertid går det att göra  en  viss 
åtskillnad i tidsinsats mellan INTÄKTS-fall  och  
de  fall  där ingen intäkt genererats. I  de  senare 
återfinns merparten(ca  75%)  av  de  fall  där upphovs-
männens tidsinsatser varit begränsade upp till ca  
200-300  timmar. Likaså finns det ett visst samband 
mellan tidsinsats och samarbete mellan  en  exploatör. 
Tidsinsatsen  har  varit större i  de  INTÄKTS-fall  där 
samarbete inte förekommit. Ett undantag är fallet 
"Skräpplockare" där upphovsmannens pappas medverkan 
varit betydande. 
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3 	PRODUKTIDEN  

3.1 	KOMMERSIALISERINGSFORSÖKETS INITIERING  

Nedan  har fallen  grupperats dels efter vilken typ av  
problem  som upphovsmännen upplevt (eget eller 
andras), dels efter om  de  upplevt problemen  under  
sitt arbete eller  under  fritiden. 

INTÄKTS-fall  
Eget problem  Andras problem  

Upplevt  
under  
fritiden 

Upplevt  
under  
arbetet 

Skräpplockare Tapetvätare 

Bilskoledator 
Terminaltangent 
Multipärm 
Klädtork 
Byggelement  

Ingen  Intäkt 
Eget problem  Andras problem  

Upplevt  
under  
fritiden 

Upplevt  
under  
arbetet 

Båtbrygga Takplattehängare 
Bilstöd Fiskedrag 
Skidstav Cembalo 
Cykelpedal Isolerplatta 
Skidhållare 
Kamerasele 

Dammsugare Manskapsbod 
Manöverrum 

Fig  5.2:  Upphovsmännens upplevelse av det  problem  
som initierat kommersialiseringsförsöken 

För  de  båda sätten att gruppera återfinns det domi-
nerande antalen  fall  bland  "eget  problem" respektive  
att upphovsmännen upplevt problemen  under  fritiden.  

De problem  upphovsmännen  har  upplevt  har  inte saknat 
lösningar. Däremot  har  dessa upplevts som otill-
fredställande. Detta  har  resulterat i att  de  aktivt 
sökt eller försökt utveckla alternativa problemlös-
ningar.  De  produktidéer som  de  utvecklat kan därför  
heller  inte klassificeras som några radikala, revo-
lutionerande idéer. Snarare utgör upphovsmännens 
ideer ett  led  i  en  stegvis förbättringsprocess. 
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När upphovsmännen  har  utvecklat eller funnit sådana 
alternativa lösningar  har  dessa successivt utvecklats 
till kommersiella produktidéer. Endast i tre av fal-
len(Bilstöd, Båtbrygga, Tapetvätare) är det andra än 
upphovsmannen som direkt eller indirekt fått honom 
att inse produktidéens kommersiella möjligheter. För  
de  tre  fallen  finns det  en  gemensam nämnare. Näm-
ligen att det tillverkades prototyper som löste det 
upplevda problemet på ett tillfredställande sätt. I 
alla  de  övriga  fallen har  upphovsmannen  sagt  att han 
beslutat om att försöka kommersialisera produktidén 
utan att någon påverkat han till detta. 

Produktidéernas konkretiseringsnivå  har  varit varie-
rande då upphovsmännen påbörjat sina kommersialise-
ringsförsök.  Den har  sträckt sig från att produkt-
idéerna funnits som enkla skisser till att  de  
funnits i prototypform och använts av upphovsman-
nen eller andra i verkliga tillämpningar. 

För  de  fall  där ingen intäkt genererats kan  man  ur-
skilja  en  påtaglig dominans för  problem  upplevda  un-
der  fritiden.  Om  problemet varit upphovsmannens eget 
eller någon annans förefaller däremot sakna betydel-
se för utfallet i kommersialiseringsförsöken. 

För INTÄKTS-fallen  är bilden  en  helt annan. Där kan  
man  urskilja  en  påtaglig dominans för kombinationen 
"Eget problem/Upplevt  under  arbetet".  En  möjlig 
förklaring till detta  skulle  vara att upphovsmannen  
har en  annan  motivation  att lösa  problem  som drabbar 
honom i hans arbete.  Problem  upplevda  under  fritiden  
skulle man  kunna tänka sig att eliminera genom att 
undvika  dem. T ex  genom att utnyttja  sin  fritid till 
något annat. I ett arbete kan situationen vara  en  
helt annan. Enda sättet att undvika  en  problemfylld  
situation  kan vara att lösa problemet. Moroten för 
att upphovsmannen  skulle  försöka göra detta  skulle  då 
vara att hans arbete underlättas. 

Naturligtvis gäller detta resonemang endast  under  
förutsättningen att upphovsmannen ännu inte fattat 
något kommersialiseringsbeslut. D  v s  ett beslut om 
att påbörja ett kommersialiseringsförsök med syfte 
att tjäna pengar. Med utgångspunkt från  de  resultat 
som presenterats hittills  skulle  ett försök till att 
hitta förklarande faktorer för framgång  respektive  
misslyckande ge följande resultat. För framgång er-
fordras: 

Före kommersialiseringsbeslutet:  
En  välmotiverad upphovsman, samarbetsvilliga del-
tagare,  en  produktidé som bedöms som lovande av 
upphovsmannens omgivning. 

Efter kommersialiseringsbeslutet:  
Nu  tillkommer att upphovsmannen är beredd att ta 
vissa ekonomiska risker  samt  att deltagare stöt-
tar (finansiering och kompetens) och uppmuntrar 
upphovsmannens kommersialiseringsförsök. 
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Vilka faktorer är det då som leder till misslyckande? 
Här vore det då enkelt att besvara  den  frågan med 
motsatsen till det som leder till framgång, d  v s  in-
gen  motivation,  ingen riskvillighet, inga intressera-
de deltagare  o s v.  Här förefaller det dock som att 
frånvaron av upphovsmannens  motivation  är  en  viktiga-
re faktor för misslyckande än vad  en  motiverad upp-
hovsman är för framgång. Orsaken till det är att det 
förefaller vara så attfraånvaron av  motivation  påver-
kar både upphovsmannens och andra deltagares intresse 
av att engagera sig i ett kommersialiseringsförsök.  

4. 	DELTAGARE I KOMMERSIALISERINGSFoRSOK 

Med deltagare ayses här andra personer/organisationer 
som på upphovsmannens eller andras initiativ försökt 
förmås att medverka i kommersialiseringsförsöken.  De 
har  grupperats i assisterande, kommersiella eller öv-
riga.  Den  första gruppen är sådana deltagare som fått 
eller tagit på sig uppgiften att stödja produktför-
nyelse eller vara till stöd vid för utveckling av 
kommersiell verksamhet.  Den  andra är sådana deltagare 
där  stimuleringen  av produktförnyelse eller stöd för 
utvecklingen av kommersiell verksamhet ingår som  en 
del  i deras egen kommersiella verksamhet. I  den  tred-
je gruppen ingår  de  deltagare som inte kunnat place-
ras i någon av  de  tidigare grupperna. 

Redovisningen av resultaten  har  delats upp INTÄKTS-
fall  respektive  där inga intäkter genererats. För  de  
involverade deltagarna  har  det också angetts vilka 
av dessa som upphovsmännen upplevt att  haft  stor be-
tydelse för deras möjligheter att driva kommersiali-
seringsförsöken vidare. Det gäller vare sig  den  be-
tydelsen pekat i  positiv  eller  negativ  riktning. 

ASSISTERANDE 	KOMMERSIELLA 	ÖVRIGA 

DELTAGARE 	DELTAGARE 	 DELTAGARE  

INTÄKTS-fall  
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A  Bilskoledator 	p + 

C Terminaltangent + 

D Multipärm 	P 

I Ktädtork 	+ 

J Tapetvätare 	+ 

0  Byggelement 	N 

+ + + p + + + 

+ + 

P + + N P + 

+ 

p 

+ + 

+  

+ + + 	+ 

Q Skräpplockare 	P P 	 + + 

Tabell  5.14:  Typer av deltagare som medverkat i upp-
hovsmannens kommersialiseringsförsök "+". "P" och 
"N"  anger  dessutom eventuell  positiv respektive 
negativ  betydelse. 



101 

Bland de  redovisade INTÄKTS-fallen  finns det ingent 
generellt mönster i vilka assisterande organisatio-
ner som involverats i kommersialiseringsförsöken. 
Ett undantag är Utvecklingsfonden. Att  de  involve-
rats i alla  fallen  är ett resultat av urvalsförfa-
randet(se vidare kap  4). Bland de  övriga deltagarna 
finns det ingen som utmärker sig framför  de  andra på 
motsvarande sätt.  De  olika deltagarna  har  nämligen 
involverats i högst två av  de  sju INTÄKTS-fallen. 

Bland de  åtta typerna  av  deltagare är  det  endast fy-
ra  som  varit betydelsefulla för någon  av  upphovsmän-
nen.  Om de  assisterande deltagarna indelas  efter  de-
ras huvudsakliga verksamhetsinriktning;främja pro-
duktförnyelse  eller  utveckling  av  kommersiell verk-
samhet, erhålls  en  annorlunda  bild. Bland de  deltaga-
re  som  skall främja produktförnyelse (Utvecklings-
fond, STU,  Stiftelsen  IddUtveckling,  PU-råd)  återfin-
ns alla  fall  där upphovsmannen upplevt att deltagarna  
haft stor  betydelse för genomförandet  av  kommersiali-
seringsförsöken. Detta  skulle  kunna tas  som  ett tec-
ken  på  att dessa deltagares verksamhet tillfredställt 
upphovsmännens  behov. Samtidigt kan det  konstateras 
att flera upphovsmän  har  uttnyttjat  de resurser som  
dessa deltagare representerat. 

Vilka kommersiella deltagare som involverats i upp-
hovsmännens kommersialiseringsförsök kan beskrivas 
med  en  helt annan bild. Här är deltagartyperna till-
verkare  respektive  säljare/marknadsförare betydligt 
mer representerade än  de  övriga. Vad som också kan 
poängteras är att det är endast i ett av  fallen  
(bilskoledator) det involverats kommersiella delta-
gare med  den  huvudsakliga  rollen  som finansiär. 
Detta återspeglas även i  de  tidigare presenterade 
resultaten att upphovsmannens egna ekonomiska insat-
ser inte varit av någon betydande storlek. Även om 
deltagare gjort ekonomiska insatser  har  dessa inte 
stått i  proportion  till upphovsmännens ekonomiska 
insatser. 

Övriga deltagare  har  inte identifierats i mer än tre 
av  fallen.  Här kan det dock poängteras att i två av  
de fallen har  deltagarna  haft en  avgörande betydelse 
för upphovsmännens genomförande av sina kommersiali-
seringsförsök. I båda  de fallen har  deltagarnas in-
satser  haft  betydelse i samband med  initieringen  av 
eller i ett tidigt skede av kommersialiseringsförsö-
ket. 
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För aysevärt färre deltagare  har  upphovsmännen upp-
levt att  de haft stor  betydelse för ett försvårande  
av  möjligheterna att driva kommersialiseringsförsö-
ken vidare.  Det  upphovsmännen reagerat  på  i dessa  
fall  är inte  vad  deltagarna  gjort,  utan snarare  vad 
de  inte  gjort.  Emellertid  har  dessa upplevelser 
framför allt  haft  sitt ursprung i  en  icke infriad 
förväntan  om  att upphovsmännen  skulle få den  efter-
frågade hjälpen  eller  stödet. 

ASSISTERANDE KOMMERSIELLA ÖVRIGA 

DELTAGARE DELTAGARE DELTAGARE 

e  

. 	. 	t .. 
2, e.t.% : 11  , . 4, ._ « . ._ .. ,(, —  

« . .. . . 	...,77,...  
Ingen  Intäkt 

   

B Båtbrygga 	N 	 N + 

  

E Bilstöd 	 P ++ 

F  Dammsugare 	+ 

G Takplattehängare N 

H Fiskedrag 	+ 

K Skidstav 	+ + 

L  Cykelpedal 

M  Cembalo 

N Isolerplatta 	N 

P Skidhållare 	+ 

R Manskapsbod 	+ 

S  Manöverrum 

T  Kamerasele 	+ 	 + 	+ 	+ 

Tabell  5.15:  Typer av deltagare som medverkat i upp-
hovsmannens kommersialiseringsförsök "+". "P" och 
"N"  anger  dessutom eventuell  positiv respektive 
negativ  betydelse.  

Bland de  fall  där inga intäkter genererats ovan är  
det en  något  mindre variation  i antalet  typer av  
deltagare  som  involverats i kommersialiseringsförsö-
ken.  Det  gäller  vare sig  deltagarna varit assiste-
rande  eller  kommersiella. I  6 av fallen  är 
Utvecklingsfonden  den  enda assisterande deltagare  
som  involverats. 

Möjliga orsaker till  den mindre  förekomsten av del-
tagare är att i flera av  fallen  var upphovsmannens 
engagemang ytterst begränsat  samt  att kommersialise-
ringsförsöken avbröts efter  relativ kort  tid. 

Endast i tre av  fallen  återfinns deltagare som upp-
levts  ha  någon  positiv  betydelse för upphovsmannens. 
I ett av  de  fallen(Cembalo) avbröts kommersiali-
seringsförsöket efter ett misslyckat försök att hit-
ta någon som var villig att exploatera produktidén. 

++  

N 

+ + 

	BORTFALL  

+ 

+ 	+  

P 

+ + + 

+ + 

+  

P + + P  
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Upphovsmannen sade sig inte vara  den person  som var 
bäst lämpad att driva ett kommersialiseringsförsök.  
De  två övriga  fallen  där det upplevts att deltagare  
haft en  väsentlig,  positiv  betydelse, var  de  enda  
fall  där ännu inga intäkter hade genererats  men  som 
fortfarande pågick när datainsamlingen ayslutades. 

I  10  av  de  fall  där inga intäkter genererats  har  
upphovsmannen avbrutit sitt kommersialiseringsförsök  
under  pågående datainsamling.  Bland  dessa är det ba-
ra fyra där det  har  kunnat kopplas  en  upplevelse av  
negativ  betydelse av deltagares involvering. I  de  
fall  där det inte kan göras någon sådan koppling  har  
orsakerna till avbrotten till stor  del  kunnat härle-
das till upphovsmännen. Emellertid  har  dessa avbrott 
inte orsakats av sådana orsaker som otillräcklig 
kompetens eller otillräckliga resurser (Här utgjorde 
dock fallet skidhållare ett undantag. Ett avhopp 
från  en  tilltänkt kompanjon omöjliggjorde  en  fort-
sättning av kommersialiseringsförsöket för upphovs-
mannen). Det  har  snarare varit upphovsmannens,enga-
gemang som från början varit otillräckligt eller som 
avtagit till  en  så låg nivå att kommersialiserings-
försöket stoppats för att senare helt läggas ned.  

4.1. 	DELTAGARES INVOLVERING 

I det övervägande antalet  fall  har  upphovsmännen 
kontaktat Utvecklingsfonden på ett tidigt  stadium  i 
kommersialiseringsförsöket  (17  fall).  I flertalet av 
dessa  fall  har  detta skett på upphovsmannens eget 
initiativ och med anledning av deras tidigare känne-
dom om Utvecklingsfondens verksamhet. För några av 
upphovsmännen  (6  fall  - Tapetvätare, Multipärm, 
Kamerasele, Byggelement, Klädtork, Bilstöd) är det 
andra deltagare som gett  dem  rådet, eller uppmanat 
upphovsmännen att kontakta Utvecklingsfonden. 
Således är det endast i  11  av  de 20 fallen  där 
Utvecklingsfonden varit  den  allra första deltagaren 
som upphovsmannen kommit i kontak med i sitt kommer-
sialiseringsförsök. 

I  de  fall  där upphovsmännen fått rådet att kontakta 
Utvecklingsfonden,  har de  rådgivande deltagarna  sedan  
tidigare funnits i upphovsmannen kontaktnät. Antingen 
i hans bekantskapskrets, i arbetet eller  privat.  

Det finns dock inget mönster mellan om upphovsmännen 
blivit rådda att kontakta Utvecklingsfonden och ut-
fallet i kommersialiseringsförsöket. 

Upphovsmännen  har  ofta  haft en  mycket  diffus bild av  
vilken typ  av  hjälp  de  varit i  behov  ay.  Av den an-
ledningen har de  inte kunnat precisera vilken typ  av  
deltagare  de  behövt  komma  i  kontakt med.  När  de  sökt  
kontakt med  deltagare  har de  därför endast efter-
frågat  en  allmän  rådgivning om  hur  de skulle  driva 
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kommersialiseringsförsöket vidare. Emellertid  har en  
ingående beskrivning av det  problem de  upplevt kun-
nat vara till hjälp. Även om  den  deltagare  de  kon-
taktat inte kunnat erbjuda  den  efterfrågade problem-
lösningen,  har  han kunnat hänvisa upphovsmannen till  
en  lämplig deltagare. 

Utvecklingsfonden  har  ofta fått utgöra  den  deltagare 
som inte kunnat lösa upphovsmannens  problem.  Däremot  
har de  försökt hänvisa honom till  en  lämplig kon-
takt. Framför allt  har  detta gjorts då upphovsmannen 
varit i behöv av annan hjälp än ekonomiska insatser 
för att lösa sitt  problem. 

4.1. 	Orsaker till att deltagare involveras  

De  mest förekommande aktiviterna som medfört att 
deltagare involveras  har  tidigare konstaterats vara; 
sökande efter exploatör, sökande efter finansiering, 
sökande efter rådgivning om hur kommersialisera, 
anskaffning av produktionsutrustning, marknadsfö-
ringstest  samt  prototyptest hos kund. 

Det omfattande sökandet efter exploatör kan förkla-
ras med att  en  stor andel av upphovsmännen  har  inte 
varit intresserade av att själva driva kommersiali-
seringsförsöken(se nedan). 

Sälja till 	 Samarbeta med 
exploatör 	 I egen regi 	exploatör  

INTÄKTS-fall  
Skräpplockare 	Bilskoledator 
Tapetvätare  

Ingen  intäkt  
Dammsugare 	 Kamerasele 
Takplattehängare 	Manöverrum 
Fiskedrag 	 Skidhållare 
Båtbrygga 
Skidstav 
Cembalo 
Isolerplatta 
Bilstöd 
Cykelpedal 
Manskapsbod 

Beslutet  har  förändrats 

INTÄKTS-fall  
Multipärm 
	 Terminaltangenter 

Byggelement 
Klädtork 

Tabell  5.16:  Upphovsmännen inriktning av kommer- 
sialiseringsförsöken i samband med det första 
kommersialiseringsbeslutet. 
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Redan i samband med deras beslut att gå vidare med 
idén,  har  merparten varit inriktade på att sälja 
rättigheter till idén. Det är endast i fyra  fall  där 
upphovsmännen redan från början varit inställda på 
att själva genomföra  en  kommersialisering. I ett av  
de  fallen(Bilskoledator) drev upphovsmannen  en  egen 
rörelse där produktidén var aysedd att ingå som in-
satsvara. 

Det är endast i fyra  fall  där innebörden i upphovs-
mannens första beslut förändrats  under  kommersiali-
seringsförsökets gång - Multipärm, Byggelement, 
Klädtork  samt  Terminaltangent. 

I fallet Multipärm var det  en  kombination av svårig-
heter att hitta  en  intresserad exploatör och  en  
konsults överväldigande positiva bedömning av pro-
duktidén som fick upphovsmannen att ompröva sitt 
första beslut. När även försöket att driva kommer-
sialiseringen i egen regi inte gick som planerat, 
omprövade han återigen sitt kommersialiseringsbeslut 
och återgick till att söka  en  exploatör. När det in-
te lyckades  heller, lades  kommersialsieringsförsöket 
ned. 

Upphovsmannen i fallet Byggelement upptäckte  under  
utvecklingen och testningar av produktidén att  den  
hade egenskaper som han inte hade räknat med från 
början. I samband med golvläggningsarbete visade sig 
produkten ge ett attraktivt mervärde. I detta såg 
upphovsmannen möjligheter att använda detta som ett 
nytt konkurrensmedel i  den  byggnadsfirma som han 
drev. 

I fallet Klädtork hade upphovsmannen aysett att säl-
ja rättigheter att tillverka och sälja produkten. 
När han hittat  en  intresserad exploatör visade det 
sig dock att  den  var intresserade av att marknads-
föra produkten  men  inte att köpa några rättigheter.  
De  var  heller  inte intresserade av att tillverka 
produkten. Detta ledde till att upphovsmannen hamna-
de i  en situation  där hans medverkan blev det bästa 
sättet att nå sitt kommersiella mål - att tjäna pen-
gar på iden. 

Upphovsmannen i fallet Terminaltangent omprövade 
kommersialsieringsbeslutet i  en  omvänd riktning. 
Anledningen till det var dock inte brister hos idén. 
Det samarbete som inleddes med  en  exploatör blev 
allt för tidskrävande för att upphovsmannen  skulle  
orka med det. Därför valde han efter  en  tid att säl-
ja produktidén till  den  exploatör  ha  påbörjat samar-
betet med. 
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Vid  en  uppdelning av kommersialiseringsförsöken i 
INTÄKTS-  respektive  NOLL-fall  finner  man  att det 
återfinns INTÄKTS-fall  för alla typerna av kommer-
sialiseringsbeslut. Vad som är anmärkningsvärt är att  
de  fall  där det gjorts  en  omprövning av kommersiali-
seringsbeslutet återfinns  bland  INTÄKTS-fallen.  Här 
kan det också konstateras att i samtliga  de fallen  
(utom i Terminaltangenter)  har  upphovsmannens om-
prövning av sitt första beslut medfört ett större 
engagemang från hans sida. Från att bara vilja sälja 
idén  har  han övergått till att driva kommersiali-
seringen i egen regi eller genomföra det i sammar-
bete med  en  exploatör.  

4.2. 	DELTAGARES INSATSER 

Nedan redovisas  de  ekonomiska insatser som gjorts av 
deltagare. Med ekonomisk insats ayses  kapital  aysett 
för upphovsmannens användning i sitt kommersialise-
ringsförsök. I det ingår således inte värdet av det 
arbete som deltagare bidragit med. 

Deltagares 	Betydande 	Genererade 

INTÄKTS-fall  ek.insats,kkr tidsengagemang intäkter,kkr  

A  Bilskoledator  42  (Utvf) 	Utv.fonden 	3  

C Terminaltangent  3-4  (Ftg) 	Företag 	ej uppgivit 

D Multipärm 	27  (Utvf) 	Idéutveckling 	6  

I Klädtork 	13  (Utvf) 	Företag 	 20  

J Tapetvätare 	0 	 Idéutveckling 	2 

0  Byggelement 	0 	 Kompanjon 	kan ej beräknas 

Skräpplockare  >150  (STU+Utvf)Upphovsmannens ej uppgivt 

pappa 

Tabell  5.17:  Deltagares ekonomiska insatser, tidsen-
gagemang och genererade intäkter i INTÄKTS-fallen.  

Här kan det konstateras att det inte varit helt nöd-
vändigt med deltagares ekonomiska insatser i alla  
fallen  för att åstadkomma  en  intäktsgenerering. Vid  
en  jämförelse av  de  deltagare som gjort ekonomiska 
insatser och  de  som bidragit med ett betydande tids-
engagemang, kan  man se  att  de  sällan varit samma del-
tagare. Av det kan  man  dra slutsatsen att deltagares 
ekonomiska insatser  har  inte varit tillräckligt och  
den  övriga hjälp som behövts  har  upphovsmannen fått 
hämta på annat håll. Endast i ett av  fallen  (Bil-
skoledator) är det samma deltagare som gjort  de  eko-
nomiska insatserna och ett betydande tidsengagemang. 

I  de  sju INTÄKTS-fallen har  det gått att urskil-
ja någon deltagare vars engagemang varit speciellt 
framträdande. I två av  fallen  (Byggelement och 
Skräpplockare)  har  deltagarnas tidigare relationer 
till upphovsmannen  haft  stor betydelse för deltaga-
rens stora engagemang. 
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Bland de  fall  där inga intäkter genererats som redo-
visas nedan är bilden  en  helt annan.  Bland de 13  
kommersialiseringsförsöken är det bara i fem  fall  
som deltagare gjort några ekonomiska insatser eller 
ett betydande tidsengagemeng. I ett av  de fallen  
(Manöverrum)  har den  ekonomiska insatsen utgjort ett 
arvode till upphovsmannen från ett företag som er-
sättning för hans engagemang i kommersialiserings-
försöket. Det är  en  helt annorlunda typ av insats än 
som förekommit i något av  de  övriga  fallen.  Av  den  
anledningen  har  det inte tagits med i  den  här jämfö-
relsen nedan. 

Deltagares 	Betydande  
Ingen  Intäkt ek.insatser,kkr tidsengagemang 

E Bilstöd 	5-6  (Utvf) 	Utv.fonden  
L Cykelpedal 	1,5  (Utvf) 	---BORTFALL--- 
P Skidhållare 	<1 	(Ftg) 	Företag  
T  Kamerasele 	3-4  (Utvf) 

Tabell  5.18:  Deltagares ekonomiska insatser och 
tidsengagemang i  fall  där inga intäkter genererats  

4.3. 	DELTAGARES PROBLEMLÖSNINGS FÖRMÅGA 

Nedan redovisas deltagares och upphovsmännens samlade 
kvantitativa problemlösningsförmåga i INTÄKTS-fall.  
De problem  som  har  kunnat uppstå i ett kommersiali-
seringsförsök,  har  grupperats i fem problemområden; 
tekniska(T), produktions-(P), marknads-,(M),  finan-
siella(F) och administrativa  problem.  

INTÄKTS-fallen  P M F A 

Ej samarbete med exploatör  
A  Bilskoledator 	U 	UD E 	UD  U  
D Multipärm 	 U 	D 	E 	UD UD  
O Byggelement 	 D 	UD  U 	U 	U  
Samarbete med exploatör  
C Terminaltangenter 	U 	 D 	U  
I Klädtork 	 U 	D 	UD UD UD 
J Tapetvätare 	 U 	UD D 	D 	D 
Q Skräpplockare 	UD D 	D 	D 	D 

Tabell  5.19:  Deltagares och upphovsmäns samlade 
problemlösningsförmåga; D=Deltagare, 
U=Upphovsmannen, UD= Upphovsmannen och Deltagare, 
E=Problemet olöst, T=Teknisk, P=Produktionsteknisk, 
M=Marknadsmässiga, F=Finansiella, A=Administrativa. 

I tabellen anges om uppkomna  problem har  lösts av 
upphovsmannen(U) eller deltagare(D). Det  har  även an-
getts om det förekommit  problem  som inte blivit lös-
ta (E) av vare sig upphovsmannen eller någon delta-
gare. 
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I alla utom ett av INTÄKTS-fallen(Terminaltangent)  
har  alla problemtyperna blivit berörda. i fallet 
terminaltangent befann sig utvecklingen av produkti-
den i ett så tidigt  stadium  att eventuella produk-
tionstekniska eller marknadsmässiga  problem  hade 
hunnit uppstå. 

I två av fallen(Bilskoledator och Multipärm) hamnade 
upphovsmännen i problemsituationer som  de  inte fann 
någon lösning till. Vare sig någon egen eller någon 
deltagares problemlösning. För upphovsmannen i 
Multipärm-fallet blev detta  den  huvudsakliga anled-
ningen till att kommersialiseringsförsöket avbröts. 
I fallet Bilskoledator var situationen något annor-
lunda.  Han  kände nämligen till  en organisation  där 
det fanns personer kunniga inom det område där han 
var i behov av hjälp, nämligen att göra  en  mark-
nadsplan. Emellertid  tog  upphovsmannen aldrig kon-
takt med dessa. Trots detta  problem  kunde hans pro-
dukt erbjudas  en  begränsad  del  av marknaden -  via  
Televerkets databas  samt  vid användningen vid hans 
egen trafikskola. 

Nedan redovisas deltagares och upphovsmännens samlade 
problemlösningsförmåga i  fall  där inga intäkter ge-
nererats.  

Ingen  Intäkt P M F A  

Sökt mycket samarbete  
B Båtbrygga 	 U 	 E 	D 
G Takplattehängare 	U 	 E 	E 
K Skidstav 	 E 	 E  
M  Cembalo 	 U 	E 	 U  
N Isolerplatta 	 U 	 E 	U  
P Skidhållare 	 U 	U. 	U 	E 	U  
R Manskapsbod 	 U 	 E 	U 
S Manöverrum 	 D 	D 	U 	D 	U  
Sökt lite samarbete  
E Bilstöd 	 U 	E 	E 	D 	D  
F  Dammsugare 	 U 	 U  
H Fiskedrag 	 U 	 E 	E  
T  Kamerasele 	 U 	U 	D 	U  

Tabell  5.20:  Deltagares och upphovsmäns samlade 
problemlösningsförmåga; D=Deltagare, 
U=Upphovsmannen, UD= Upphovsmannen och Deltagare, 
E=Problemet olöst, T=Teknisk, P=Produktionsteknisk, 
M=Marknadsmässiga, F=Finansiella, A=Administrativa  

Bland fallen  ovan är bilden av problemtyper  en  helt 
annan än för INTÄKTS-fallen. De  produktionstekniska-
och marknadsmässiga problemtyperna är endast repre-
senterade i totalt tre  fall.  Endast i ett av  de fal-
len har  problemen inom det området blivit lösta.  Den  
ringa förekomsten av  de  här två problemtyperna kan  
ha sin  förklaring i att upphovsmännen avbrutit sina 
kommersialiseringsförsök innan  de  stött på sådana  
problem.  
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Totalt är det åtta upphovsmän som upplevt finansiella  
problem.  Endast i två av dessa  har de  lyckats finna  
en  passande lösning. I båda  fallen  är det deltagare 
som stått för  den  finansiella problemlösningen. 

Av  de  åtta  fall  där det uppstått finansiella  problem  
är det  6  fall  där det inte uppstått produktionstek-
niska- eller marknadstekniska  problem.  I fem av  de 
fallen  förblev  de  finansiella problemen olösta.  

5. 	EN  RESULTATSYNTES  

Om  vi erinrar oss redovisningen av kommersialise-
ringsförsökens initiering  (s 27),  förefaller det som 
att detta  skulle  kunna beskrivas som upphovsmannens 
"upptäckt" av, eller insikt om möjlig teknisk pro-
blemlösning. I och med det  har  upphovsmannen  rent  
praktiskt eller i teorin prövat sig fram till  en  tek-
niskt fungerande problemlösning. Detta visade sig 
också sammanfalla med att han  sedan  fattade sitt kom-
mersialiseringsbeslut. 

Detta är något som gjorts i alla utom två av  de  fall  
(Manöverrum och Skidstav) där inga intäkter genere-
rats. I fallet Manöverrum fanns  den  tekniska lösnin-
gen redan framtagen och testad när upphovsmannen på-
görjade sitt kommersialiseringsförsök. I fallet 
Skidstav hade upphovsmannen endast gjort enkla skis-
ser,  men  däremot inte någon  form  av verifiering av 
om det kunde vara  en  tekniskt fungerande lösning.  

Om de  fall  där inga intäkter genererats och 
INTÄKTS-fallen  jämförs med ayseende på upphovs-
mannens och deltagares samlade problemlösningsför-
måga(s  108  resp.  s 109),  finner vi att finansiella  
problem  hade lösts i samtliga INTÄKTS-fallen.  
Däremot  har  vi tidigare konstaterat att i  de  övriga  
fallen  var det flera upphovsmän som inte fann någon 
lösning till sådana  problem.  Samtliga  fall  där dessa  
problem  förblivit olösta  har  också avbrutits. 
Sammantaget  skulle  detta tyda på att det andra stora 
steget för upphovsmännen  har  varit att lösa finan-
siella  problem. Den  fråga som då aktualiseras är: 
Varför  har  så många inte kunnat lösa finansierings-
problem? 

Här kan vi erinra oss diskussionen på  s 79  om vilka 
orsakerna var till avbrott. Där visade det sig att i 
fyra av  de  fall  där finansiella  problem  hade förbli-
vit olösta hade upphovsmännen uppgivit att  de  inte 
alls kunde tänka sig att riskera några egna pengar. 
Samtidigt kan det konstateras att alla dessa upphovs-
män  sagt  sig tro på kommersiella möjligheter för sina 
produktidéer. Kopplas detta till  den  obefintliga 
riskvilligheten ovan, lockas  man  att ifrågasätta 
substansen i deras kommersiella trosförklaringar. 
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Vad händer då  sedan  i ett kommersialiseringsförsök?  
Om  vi återgår till jämförelsen av INTÄKTS-fall  och  
de  fall  där intäkter inte genererats. För upphovs-
mannens och deltagares samlade problemlösningsförmå-
ga, finner vi att i samtliga INTÄKTS-fallen har  upp-
hovsmännen både stött på och funnit lösningar till 
produktionstekniska  problem.  Detta avviker i hög  
grad  från motsvarande för  de  övriga  fallen. Bland  
dessa är det bara fem upphovsmän som stött på  den  
typen av  problem  och endast tre som funnit någon 
lösning. Sammantaget  skulle  detta kunna tyda på att 
produktionsteknisk  problem  uppträder senare än tek-
niska och finansiella. 

Hos INTÄKTS-fallen  kunde det konstateras att i endast 
två fall(Bilskoledator och Multipärm) fanns det mark-
nadsmässiga  problem  som förblev olösta. Det var också  
den  enda typen av  problem  som förblev olösta. Här  har  
vi också tidigare konstaterat att i ett fall(Termi-
naltangent) hade det ännu inte hunnit uppstå några 
produktionstekniska eller marknadsmässiga  problem. 
Analysen  av förekomst av produktionstekniska och 
marknadsmässiga  problem  ger inget övertygande möns-
ter. Emellertid tolkar  jag  det som att  de  marknads-
mässiga problemen uppstått senast i kommersialise-
ringsförsöken. 

Här kan vi också erinra oss diskussionen av upphovs-
mannens entreprenörsegenskaper  (s 83). Om  INTÄKTS-
fallen  jämförs med ayseende på samarbete med exploa-
tör, problemlösningsförmåga och kommersiell erfaren-
het, erhålls följande resultat(se tabell nedan). 

Kommersiell 
INTÄKTS-fallen 	 TPMF  A  erfarenh.(X) 

Ej samarbete med exploatör  
A  Bilskoledator 	U 	UD E 	UD  U 	X 
D Multipärm 	 U 	D 	E 	UD UD -  
O Byggelement 	 D 	UDUUUX 
Samarbete med exploatör 
C Terminaltangenter 	U 	 D 	U 	- 
I Klädtork 	 U 	D 	UD UD UD - 
J Tapetvätare 	 U 	UD D 	D 	D 	- 
Q Skräpplockare 	UDDDDD 

Tabell  5.21:  Jämförelse av intäktsfall med ayseende 
på samarbete med exploatör, problemlösningsförmåga 
och kommersiell erfarenhet. 

I två av INTÄKTS-fallen(Bilskoledator och Byggele-
ment) hade upphovsmannen kommersiell erfarenhet. 
Endast i det senare av  de fallen  hade upphovsmannen 
själv löst  de  marknadsmässiga problemen. I tre av  de  
övriga fyra  fallen  där sådana  problem  hade uppstått, 
hade deltagare involverats i lösningen av problemen. 
Emellertid säger dessa kopplingar egentligen inget om 
när  under  kommersialiseringsförsöken som  de  marknads-
mässiga problemen uppstått och när upphovsmannen fun-
nit  en  lösning till  dem.  
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Görs motsvarande analys för  de  fall  där det inte ge-
nererats intäkter finner  man  dock något anmärknings-
värt(se nedan).  

Kommersiell 
Ingen  Intäkt 
	

P 	M 	F 	A  erfarenh.(X) 

Sökt mycket samarbete  
B Båtbrygga 	 U 	 E 	D 	X 
K Skidstav 	 E 	 E 	X  
M  Cembalo 	 U 	E 	 U 	X 
N Isolerplatta 	 U 	 E 	U 	X 
R Manskapsbod 	 U 	 E 	U 	X 
G Takplattehängare 	U 	 E 	E 	- 
P Skidhållare 	 U 	U 	U 	E 	U 	-  
S Manöverrum 	 D 	D 	U 	D 	U 	X 
Sökt lite samarbete  
F  Dammsugare 	 U 	 U 	X 
H Fiskedrag 	 U 	 E 	E 	X 
E Bilstöd 	 U 	E 	E 	D 	D 	-  
T  Kamerasele 	 U 	U 	D 	U  

Tabell  5.22:  Fall  där ingen intäkt genererats. 
Jämförelse mae ayseende på samarbete med exploatör, 
problemlösningsförmåga och kommersiell erfarenhet. 

I alla utom ett av  de  åtta  fall  där upphovsmannen  
haft  kommersiell erfarenhet  har  några marknads-
mässiga  problem  överhuvudtaget inte uppstått. Detta 
föranleder mig att ställa följande frågor:  Har  dessa 
upphovsmän undvikit att utsätta sig för mark- 
nadsmässiga problemsituationer och i så  fall  varför? 
Är det så att  den  typen av  problem  upplevs som  de  
svåraste att lösa i  den  bemärkelsen att det kan fin-
nas många "felaktiga" problemlösningar som kan kull-
kasta  en  produktidés kommersiella möjligheter? 

När  den  första av desa frågor kopplas till INTÄKTS-
fallen  lockas  man  att svara att upphovsmännens oer-
farenhet kanske dolde  de  verkliga svårigheterna i 
problemen. Emellertid räckte detta kanske för att 
upphovsmännen  skulle  våga söka  en  problemlösning. På 
motsvarande sätt  skulle  ett sådant resonemang för  
de  upphovsmän som inte lyckats generera intäkter le-
da till följande svar: Frånvaron av  de  marknadsmäs-
siga problemen i  de  kommersiellt erfarna upphovsmän-
nens kommersialiseringsförsök kan förklaras med att 
tidigare erfarenheter  har  präglat  dem  till att upp-
visa  en negativ  "Det-går-inte"-attityd. 

I detta första försök att finna ett mönster i ett 
kommersialiseringsförsök kan  tonen  kanske tyckas vara 
för  spekulativ.  Emellertid skall vi hålla i minnet 
att studien genomförts enbart med upphovsmannens 
perspektiv. Det  har  inneburit att deltagares medver-
kan enbart är sedd med upphovsmannens ögon. Delta-
garnas egen uppfattning om skeendet kan således inte 
återges här. Ett annat sätt att försöka sammanfatta 
ett kommersialiseringsförsöks utseende är att enbart 
betrakta det med ayseende på vad upphovsmannen gjort. 
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Det ger oss  en  möjlighet att  se  om upphovsmannens 
egen utveckling kan utgöra  en del  i  en  beskrivning av 
ett kommersialiseringsförsök. Utifrån det perspekti-
vet kommer  jag  att i nästa aysnitt att försöka göra  
en  sådan beskrivning.  

5.1 	UPPHOVSMANNENS UTVECKLING 

Upphovsmännen  har  framför allt engagerat sig i det 
som lätt lett till någon  form  av resultat. Det  har  
medfört att där det varit förenat med låga eller 
inga kostnader och enkel teknologi,  har  engage-
manget dominerat. Detta  har  genomsyrat upphovsman-
nens arbete  under  hela kommersialiseringsförsöket.  
Man  kan dock konstatera att upphovsmannens 
arbete påverkats av  en  rad olika orsaker.  

5.1.1 	Den  tekniska nyförälskelsen 

I samband med kommersialiseringsbeslutet och  den  
närmaste tiden både före och efter det, focuseras 
hans intresse till hans "fantastiska ide som är 
vida överlägsen alla tidigare  (o-)befintliga 
lösningar". Vilka typer av  problem  som kan tänkas 
dyka upp  under en  kommersialisering, hur  de  skall 
lösas, om han skall lösa  dem  själv, föreföll 
vara perifert beläget i hans intressesfär. Däremot 
fanns det  en vision  om framtida intäkter, dock 
inte preciserat hur eller i vilken omfattning  de 
skulle  genereras.  Den  visionen formulerades endast 
som ett kommersiellt syfte om att tjäna pengar.  
Under  det här stadiet består upphovsmannens arbete 
till stor  del  av utveckling av skisser och/eller 
prototyper av idén. Med andra ord,  en  konfirmering 
av produktidén inför sig själv.  Figuren  nedan sam-
manfattar  den  här beskrivningen av upphovsmannens 
bild av situationen. 

Upphovs- 
mannen  

Produkt-
idens  po-
tential  

Visioner om 
framtida in-
täkter 

Fig  5.3:  Upphovsmannens bild av kommersialiserings-
försöket  under "den  tekniska nyförälskelsen" 
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Troligtvis går alla upphovsmän genom det här 
stadiet.  En del  av  dem  uttrycker  sin  tekniska för-
sålskelse mycket tydligt, medan andra knappast 
visar  den  -  den  stannar vid  en tanke.  Speciellt 
tydligt känner vi igen det här skedet i  fallen  
Bilskoledator, Båtbrygga, Skidstav och Manskaps-
bod. 

I fallet Bilskoledator blev upphovsmannen stolt 
över att hans idé fungerade. Andra typer av aktuali-
serade frågeställningar som finansiering, markna-
dens utseende, vilka som  skulle  hjälpa honom med 
olika  problem,  hamnade i bakgrunden. 

Upphovsmannen i fallet Båtbrygga ägnade inlednings-
vis mycket tid till att utveckla skisser och 
ritningsmaterial. Efter detta försökte han finna 
intresserade exploatörer. När han misslyckades med 
detta, avbröt han sitt kommersialiseringsförsök  
den  gången. Trots detta levde produktidén kvar i 
hans medvetande. Detta kan  man  tolka som  en  
återgång till  den  tekniska förälskelsen efter det 
misslyckade försöket att gå vidare i sitt kommer-
sialiseringsförsök. 

I fallet Skidstav var upphovsmannen mest fixerad 
vid  sin  geniala idé om att anpassa längden på 
skidstavar allt efter behov.  Han  hade dock inga 
idéer om hur han  skulle  lösa  de  tekniska problemen. 
Det överskuggades helt av ett annat  problem,  nämli-
gen att  ha  tid att arbeta med produktidén. 

Upphovsmannen i fallet Manskapsbod ansåg sig  ha  
kommit med  en  briljant idé om hur  man skulle  kunna 
göra stora kostnadsbesparingar i samband med  trans-
porter  av manskapsbodar. I inledningen av kommersia-
liseringsförsöket var hans huvudsakliga intressein-
riktning att kreera idéer om detaljutformning av 
manskapsbodar och deras inredning.  

5.1.2. 	Det problemfixerade uppvaknandet 

Efter kommersialiseringsbeslutet  har  Utvecklings-
fonden varit  den  första kontakten med omvärlden 
för flertalet av upphovsmännen. Det  har  inneburit 
att deras idé ställts inför  en  första utomstående 
bedömning. Detta  har  successivt väckt upphovsman-
nen till medvetenhet om att hans egna insatser är 
av väsentlig betydelse för möjligheterna att genom-
föra ett kommersialiseringsförsök. 

Det är inte tillräckligt att upphovsmannen anser att 
idén är bra. Att han  har en vision  om intäkter är 
också otillräckligt. Plötsligt ställs det nämligen 
krav på hans medverkan och att vissa arbeten skall 
utföras.  Han har nu  själv hamnat i centrum för alla 
handlingar i kommersialiseringsförsöket. 
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I  den  bilden betraktar han sig dock inte som  en 
central  ledargestalt. Snarare upplever han  sin 
situation  som  en intensiv  problemupplevelse. När 
skall han få tid att arbeta med idén, hur skall han 
finansiera arbetet, kan han lösa tekniska eller 
marknadsmässiga  problem,  var skall han hitta lämpli-
ga deltagare?  

Den  tidigare så enkla och nästan fridfulla bilden 
av kommersialiseringsförsöket ändrar  nu  helt ka-
raktär.  De  tidigare mer eller  mindre  suddiga kon-
turerna av omgivningen framträder  nu  tydligare.  
Hans  tidigare diffusa  vision  om framtida intäkter 
börjar också övergå i  en  bild av hur intäkter 
skall genereras.  

Under  det här skedet ställs upphovsmannen inför  
en  rad  problem  som han själv måste lösa.  Eller  så 
måste han hitta någon annan som kan lösa  dem.  Gör 
han inte det kommer kommersialiseringsförsöket 
inte att leva vidare.  

Om  hans kontakt med Utvecklingsfonden föranletts 
av finansieringsproblem och  de  ayslagit hans 
förfrågan,  har  sökandet efter finansiering ofta 
fortsatt. Utvecklingsfonden kan också  ha  gett ho-
nom rådet, eller i kombination med någon  form  av 
hjälp ställt som villkor, att han skall kontakta 
andra deltagare.  Om en  prototyp inte tidigare är 
framtagen eller inte är tillräckligt bra utförd, 
kan upphovsmannen  ha  blivit tillfrågad om att gö-
ra det eller ombesörja att någon annan gör det.  
Figuren  nedan beskriver upphovsmannens förändrade 
bild av  den situation  kommersialiseringsförsöket 
befinner sig i. 

Produkt-
idéns  po-
tential  

   

     

     

       

Deltagare 
Upphovs-
mannen 

      

      

    

     

Hur generera 
framtida in-
täkter 

  

        

Fig  5.4:  Upphovsmannens bild av kommersialiserings-
försöket  under  det problemfixerade uppvaknandet 
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På motsvarande sätt som  under den  tekniska nyföräls-
kelsen uttrycker upphovsmännen sitt problemfixerade 
uppvaknande olika tydligt. Vi skall betrakta  de  upp-
hovsmän vi diskuterade  under "den  tekniska föräls-
kelsen". 

Upphovsmannen i fallet Bilskoledator var inte rädd 
för att själv finansiera kostnader som uppstod - 
inte förän finansieringsbehovet blev allt för omfat-
tande. Av  den  anledningen  har  han inte uttryckt nå-
gon finansiell problemfixering. Däremot uttryckte 
han  en  påtaglig problemfixering när han kände sig 
manad att planera marknadsaktiviteter.  Han  försökte 
göra  en  sådan planering själv  men  ansåg sig inte 
klara av det.  Han  sade sig veta var han  skulle  kunna 
få sådan hjälp  men  uppvisade inte något aktivt enga-
gemang för att lösa problemet (det kan tolkas som 
att han fortfarande inte hade kommit ur  sin  tekniska 
förälskelse). 

I fallet Båtbrygga var det endast  de  finansiella 
riskerna som angays som upphovsmannens största  
problem.  Några andra problemupplevelser uttryckte 
han inte lika tydligt.  En  möjlig förklaring till 
det är att han ansåg sig vara  en  rutinerad produkt-
utvecklare/projektledare av industriprojekt. Det 
kan  ha  medfört att han redan var medveten om vilka 
typer av  problem  som måste lösas - även om han  nu  
inte utsatte sig för sådana.  En  troligare förkla-
ring är dock att upphovsmannens bedömning av beho-
vet av finansiell risktagning blockerade honom 
från att  ens  tänka på vilka andra typer av  problem  
som  skulle  behöva lösas. Detta är  en  blockering 
som också  skulle  kunna  ha sin  grund i  en negativ  
"Det-går-inte"-attityd. 

Upphovsmannen i fallet skidstav såg endast tre 
stora  problem. Han  kunde inte lösa  de  tekniska 
problemen han såg förenade med  en  vidareutveckling 
av produktidén. Rädslan för att röja idén gjorde 
inte det tidigare problemet mer lättlöst. Det 
tredje och kanske allra svåraste problemet för 
honom var att han inte kunde ägna tillräckligt 
mycket tid åt  en  vidareutveckling av produktidén. 

I fallet Manskapsbod var finansiering ett grund-
problem. Det medförde att upphovsmannen inte kunde 
utveckla  en  prototyp i ett tillräckligt bra skick. 
Helst  skulle  han  ha  velat göra  en  fullskalemodell.  
De  tekniska eller andra typer av  problem  som han 
då  skulle ha  kunnat stöta på, trodde han inte att  
skulle  bli några överraskningar.  Han  ansåg sig 
nämligen  ha  sådan erfarenhet av att utveckla 
produktidéer att han visste att det mesta gick att 
lösa bara  man  hade pengar. 
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Låt oss också titta på två  fall  som inte var lika 
framträdande  under den  tekniska nyförälskelen  men  
där det problemfixerade uppvaknandet varit mycket 
tydligare. 

Multipärm (D) är ett  fall  där upphovsmannen inte ha-
de någon  form  av kommersiell erfarenhet eller erfa-
renhet från utveckling av produktidéer. För honom 
blev uppvaknandet mycket påtagligt.  Han  tvingades 
redan från början av Utvecklingsfonden att ta mark-
nadskontakter och medverka i  en  nyhetsgranskning.  
Till  skillnad mot upphovsmannen i fallet Skidstav 
ovan,  tog  han sig tid att verkligen försöka lösa  de 
problem  han ställdes inför.  

Hans  sökande efter tillverkare upplevdes också 
som  en  smärtsam period. Upphovsmannen ansåg sig 
nämligen tvingad att engagera sig mer än vad han 
borde för att möjliggöra framtagningen av  en  
första provserie. 

Upphovsmannen i fallet Bilstöd upptäckte egentli-
gen inte själv  sin  produktidé. Det var först när 
andra visat sitt intresse för hans första prototyp 
som han insåg att idén kanske hade ett kommer-
siellt värde.  En  förklaring till detta kan  ha  
varit  den  intensiva problemupplevelse han hade när 
han stod inför uppgiften att reparera  sin  egen 
bil.  Hans  intresse var då helt och hållet focuse-
rat på att lösa det problemet. Det fanns då inte 
utrymme för vare sig någon teknisk förälskelse 
eller någon analys av eventuella möjligheter att 
tjäna pengar på idén.  

5.1.3. 	En  vaknande affärsinsikt 

Allt eftersom upphovsmannen  har  mött olika typer 
av  problem  och succesivt knutit olika kontakter  
har  han börjat få grepp om vilken  roll  han själv ve-
lat och kunnat spela i  den  fortsatta kommersiali-
seringen.  Om  inte tidigare så  har  många upphovsmän  
nu  funnit det för betungande att fortsätta att med-
verka aktivt i ett kommersialiseringsförsök. Det  har  
resulterat i att  de  börjat söka exploatörer.  

De  som ämnat fortsätta  sin  medverkan sökte efter att 
förfina genomförandet av kommersialiseringsförsöket. 
Det innebar  en  strukturering av vad upphovsmannen  
respektive  andra deltagare skall göra - eller inte 
göra. Upphovsmannens successiva strukturering av vad 
och vem som skall göra olika saker i kommersialise-
ringsförsöket innebar inte att alla  problem  är lös-
ta. Däremot kan  man  säga att  den  tidigare så påtag-
liga problemfixeringen börjar släppa. Upphovsmannen 
får  nu en  mer affärsmässig betraktelse av kommer-
sialiseringsförsöket. 
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Planering av hur och när marknaden skall bearbetas, 
hur produkten skall distribueras, vem som skall 
tillverka produkten, är frågeställningar som blir 
allt mer dominerande och viktiga för upphovsmannen 
att finna svar till.  Den  ursprungliga visionen om 
intäkter börjar mer och mer  se  ut som ett kommersi-
ellt syfte som formulerats som  en  affärsidé. 

Här domineras upphovsmannens arbete av planering 
av marknadsföring och förberedelse till produk-
tion.  Om  verksamheten fortfarande inte är finan-
sierad till alla delar, är det  en  betydande  (men  
oönskad) uppgift för upphovsmannen att lösa.  

Situationen  i kommersialiseringsförsöket kan  nu  
beskrivas på följande sätt. 

Produkt-
idéns  po-
tential 

En  affärs-
idé som ge-
nererar in-
täkter 

Fig  5.5:  Upphovsmannens bild av kommersialiserings-
försöket  under  det affärsmässiga uppvaknandet 

Det tredje skedet i  den  kvalitativa utvecklingen 
av kommersialiseringsförsöket - att  den  starka 
problemfixeringen släpper succesivt och upphovs-
mannen börjar  se  möjligheter i kommersiali-
seringsförsöket - framträder också olika dras-
tiskt. I  fallen  Bilskoledator och Klädtork före-
faller övergången till det skedet vara mjukt. I  
fallen  Multipärm och Kamerasele kom  den  utvecklingen 
mer  abrupt.  

Redan på ett tidigt  stadium  i kommersialiserings-
försöket började upphovsmannen i fallet Bilskoleda-
tor  forma  en  idé om att sälja  sin  produktidé genom 
uthyrning av programvara.  Den  idén förfinades 
succesivt  under en  längre tid  men  testades inte på 
någon annan än  den  som  skulle  distribuera  program- 
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varan, nämligen Televerkets Datavision. Marknads-
introduktionen av produkten resulterade endast i  
en  mycket blygsamm försäljning i förhållande till 
vad bara distributionen kostade. Trots detta 
vidhöll upphovsmannen  sin  affärsidé - att sälja 
undervisning i trafikteori genom uthyrning av 
programvara.  Den  viktigaste anledningen till detta 
affärsmässiga tänkande var att upphovsmannen ansåg 
sig  ha  eliminerat ett besvärande  problem  på det 
sättet, nämligen problemet att marknadsföra  sin  pro-
dukt.  Hans program  fanns ju med i Datavisionens 
programkatalog som delades ut till alla som abonne-
rade på deras tjänster. 

I fallet Klädtork mognade upphovsmannens  roll  
succesivt fram när han i sammarbete med  den  utvalda 
exploatören planerade genomförandet av kommer-
sialiseringen.  Hans  affärsidé blev att utgöra  en  
mellanhand mellan  en  tillverkare och exploatören. 
När upphovsmannen blev antagen till  en  ettårig,  in-
tern  chefsutbildning på annan ort, ansåg han sig in-
te längre kunna klara av  sin  administrativa  roll.  Av  
den  anledningen kom han och tillverkaren överens om 
att  den  senare  skulle  sköta administrationen  under  
upphovsmannens ettåriga bortavaro.  Den  rollfördel-
ningen fungerade mycket bra varför han efter  sin  
slutförda utbildning övervägde att även i fortsätt-
ningen låta tillverkaren sköta administrationen.  
Hans  förmedlande  roll  hade således övergått till att 
han enbart behövde njuta frukterna av exploatörens 
försäljningsinsatser. 

Upphovsmannen i fallet Multipärm hade från början 
ingen  tanke  på att själv medverka i kommersialise-
ringsförsöket. Två faktorer påverkade dock honom 
till att byta inriktning. Det var ett successivt 
misslyckandet med att etablera ett sammarbete med 
ett företag  samt den  positiva reaktion han fick på 
produktidén från  en  datakonsult. Det senare gjorde 
honom helt övertygad om att det kunde bli lönsamt 
att genomföra  en  kommersialisering i egen regi. 
Efter att  ha  misslyckats med marknadsintroduktionen 
började han dock bli medveten om att han inte  skulle  
klara av ätt driva kommersialiseringen i egen regi. 
Nästan lika  abrupt  som  den  tidigare omsvängningen, 
började han åter söka efter exploatörer. Detta age-
rande kan naturligtvis sägas vara  en  avveckling av 
affärsidén - att sälja datorsystem (hårdvara) där 
användaren själv måste utveckla programvaran (mjuk-
varan).  Kombinationen  av upphovsmannens agerande och 
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hans insikt om  sin  otillräcklighet, anser  jag  dock 
tyder på ett affärsmässigt tänkande. Det  skulle ha  
kunnat leda till katastrof om han trots  sin  otill-
räcklighet  skulle ha  försökt lansera produkten i  
en  annan tappning. 

I fallet Byggelement var det marknadens oväntade 
reaktion som fick upphovsmannen att uppvisa sitt 
affärsmässiga tänkande.  Den  produkt som han utveck-
lat i syfte att underlätta det praktiska golvlägg-
ningsarbetet,  togs  emot av marknaden som något som 
gav  den  slutliga produkten - det färdiga golvet - 
ett betydande mervärde. Detta fick upphovsmannen 
att helt och hållet frångå tidigare  planer  på att 
söka  en  exploatör att sammarbeta med. I stället 
försökte  de  behålla produktidén för sig själva som  
en  grundsten i deras nya affärsidé - att lägga 
knarrfria, traditionella trägolv. 

Upphovsmannen i fallet Kamerasele hade successivt 
förberett  en  egen kommersialisering av produkten.  
Han  hade undersökt möjliga distributionsvägar, 
sökt lämpliga emballage och själv provtillverkat 
ett antal produkter för att få underlag till etab-
lering av sammarbete med tillverkare. Plötsligt 
ansåg han sig inte vara intresserad av att driva 
kommersialiseringsprocessen vidare. Detta trots 
att han ansåg sig veta att det fanns ett visst 
behov av produkten på marknaden.  Hans  motivering 
till det abrupta avbrottet var att han inte ansåg 
sig vara i behov av  den  eventuella vinst som  en  
kommersialisering  skulle  kunna ge.  En  annan bakom-
liggande orsak till beslutet kan vara hur han ansåg 
att Utvecklingsfonden hanterade pengar som var av-
satta för hans produktidé. Enligt upphovsmannen an-
såg han sig  ha  blivit förbigången när beslut fatta-
des om användningen av dessa pengar. Trots detta kan 
det anses finnas  en  viss affärsmässighet i hans av-
vecklingsbslut.  Han  ansåg sig nämligen inte kunna 
tjäna så mycket pengar att det  skulle ha  motiverat  
den  arbetsinsats som  skulle  erfordrats för att ge-
nomföra  en  kommersialisering.  

5.2. 	UPPHOVSMANNENS KVALITATIVA UTVECKLING  

Den  förändring av upphovsmannens bild av kommersia-
liseringsprocessen i olika situationer kan beskri-
vas som  en  stegvis, kvalitativ utveckling hos upp-
hovsmannen. Det första steget i  den  utvecklingen är  
den  tekniska nyförälskelsen i produktidén där  den  
tekniska briljansen överskuggar andra frågeställnin-
gar som; finns rätt kompetens, finns det finansie-
ring, behövs det flera deltagare. 
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I och med att upphovsmannen och hans idé utsätts 
för Utvecklingsfondens eller andras granskning, 
framträder  en  rad olika  hinder  för upphovsmannen. 
Det ställs krav på riskvillighet och engagemang.  
Hans  kompetens och lämplighet kan också bli ifråga-
satt. För att upphovsmannen ska kunna ta ett kliv i  
den  kvalitativa utvecklingen måste  de hinder  han 
ställs inför övervinnas. 

Efter ett uppvaknande och  en  mognande insikt om 
vad  en  kommersialiseringsprocess innebär, börjar 
upphovsmannen klarare kunna  se sin  egen  roll  i  en  
fortsatt medverkan. Det innebär också att han 
kommit till insikt om vilka andra typer av deltaga-
re som måste medverka för att kommersialiserings-
processen skall leva vidare. På nytt ställs han 
inför  en  rad  hinder  som ovillkorligen måste över-
vinnas.  

Om  upphovsmannen själv inte vill driva kommersiali-
seringen vidare måste han  nu  övertyga  en  exploatör 
om produktidéns kommersiella bärighet -dvsatt 
det finns  potential  att utveckla  en  bärande affärs-
idé eller att produktidén passar  in  i  en  redan 
befintlig affärsidé. För att han skall lyckas med 
detta krävs det att han klarar av att kommunicera 
produktidén på ett sådant sätt att  den  passar  in  i 
exploatörens affärsmässiga tänkande. Detta ställer 
naturligtvis krav på att upphovsmannen själv fått  
en  affärsmässig insikt om produktidéns möjligheter 
att passas  in  i  en  affärsidé.  Om  han klarar av 
detta kan han sägas  ha  klivit upp till  en  högre 
kvalitativ nivå -  en  nivå där ett affärsmässigt 
tänkande dominerar. 

Nedan sammanfattas  en  beskrivrivning av upphovs-
mannens kvalitativa utveckling i ett kommersiali-
seringsförsök.  Den skulle  kunna karaktäriseras som 
ett antal sammanväxande identifikationsfaser där 
upphovsmannen identifierar sig med olika betrak-
telseperspektiv på sitt kommersialiseringsförsök. 

Upphovsmannens 
kvalitativa 
utveckling 

Pr5blemfixerat 
uppvaknande 

Teknisk ny- 
förälskelse 

> Tid  

Fig  5.6:  Upphovsmannens kvalitativa utveckling i ett 
kommersialiseringsförsök 

I det efterföljande kapitlet kommer  de  här redovisade 
resultaten att diskuteras i jämförelse med annan 
forskning. 
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Kapitel 6  - Avslutning  

1. 	RESULTATEN RELATERADE TILL TIDIGARE FORSKNING 

I det föregående kapitlet kunde kommersialiserings-
försök sammanfattas som att upphovsmannens upplevel-
ser av olika problemupplevelser följde  en  viss 
överordnad turordning. Det presenterades också  en  
beskrivning som baserades på att upphovsmannen 
genomgick  en  kvalitativ utveckling -  en  genomgång av 
ett antal sammanväxande identifikationsfaser. Båda 
dessa beskrivningar baserades på resultat som i 
vissa delar utgör  en  verifiering av tidigare forsk-
ning, medan resultaten är kompletterande i andra 
ayseenden. 

Kapitlet inleddes med  en  presentation av utfallen i  
de  olika kommersialiseringsförsöken. Där kom vi fram 
till att i sju av  de 20 fallen  hade det genererats 
intäkter. Att låta enbart intäktsgenerering utgöra  
en  indikation på framgång är att sätta gränsen 
mycket lågt. Av  den  anledningen jämfördes genererade 
intäkter med gjorda ekonomiska insatser, komplet-
terat med fortsatta möjligheter för upphovsmannen 
att generera intäkter. Det ledde till att i endast 
två  fall  hade upphovsmännen lyckats generera ett 
positivt överskott.  Om  detta accepteras som minimi-
nivå för lönsamhet är framgångsfrekvensen tio pro-
cent. Det är  en  nivå som väl motsvaras av vad Booz,  
Allen  & Hamilton  (1982)  och Cooper  (1982)  rapporte-
rar. Här måste det då beaktas att  de  resultaten hän-
förs till förhållanden internt stora företag. Därmed 
är  de  absoluta lönsamhetsnivåerna sannolikt aysevärt 
större i  de  sammanhangen. 

För  de  kommersialiseringsförsök där inga intäkter 
generarats erhöll vi det märkliga resultatet att 
flertalet av upphovsmännen hade kommersiell erfaren-
het. Helt i motsats till att flertalet av  de  upp-
hovsmän som lyckades generera intäkter inte  
hade kommersiell erfarenhet. 

Dessa resultat står helt i motsatsförhållande till 
vad  Vesper (1980)  kommit fram till i  sin  forskning.  
Han  anser nämligen att kommersiell erfarenhet är 
till fördel vid  start  av  en  ny kommersiell verksam-
het(=nytt företag). Här måste vi då beakta att hans 
"föreskrifter" är aysedda för företagsstartare var-
för jämförelsen inte är helt  relevant.  
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I resultatdiskussionen lanserades  en  förklaring till 
detta till synes märkliga resultat.  Den  baserades på 
att  de  kommersiellt erfarna upphovsmannen genom 
prägling från tidigare kommersialiseringsförsök, er-
hållit  en negativ  "Det-går-inte"-attityd.  En  andra 
tänkbar förklaring befanns vara att upphovsmännen 
fattat affärsmässigt riktiga beslut. Att deras pro-
duktidéer således  skulle  vara dåliga eller  ha  otill-
räcklig  potential  var dock något som inte erkändes 
av någon av upphovsmännen. Tvärtemot var flertalet 
av  dem fast  övertygade om potentialen i deras pro-
duktidéer. 

Vid analysen av  upphovsmannens entreprenörsegenska-
per framkom  det  att ledarerfarenhet och prestations-
motivation i hög  grad kunde  kopplas till intäkts-
generering. Det resultatet  stämmer väl överens  med 
vad  McClelland  &  Winter  (1969)  och  McClelland  (1961)  
framfört,  men  även andra forskares  resultat som  
Hyrenius  (1983)  och  Timmons  et al (1977) samt prak-
tiker som  Hubendick  et al (1982)  verifierar detta  
resultat.  

Upphovsmännens uppvisande av problemlösningsförmåga 
konstaterades vara kopplad (delvis) till i vilken 
omfattning  de  samarbetat med  en  exploatör. Här visa-
de det sig också att i  de  kommersialiseringsförsök 
där det genererats intäkter var upphovsmannen och 
deltagares samlade problemlösningsförmåga mer hel-
täckande än i  de  övriga  fallen.  

I  den  teoretiska referensramen härleddes  "problem-
lösningsförmåga"  ur Vespers (1980) diskussion om  
nyckelingredienser  samt ur  resultaten från  SAPPHO-
studien (1972) om  betydelsen  av  förekomsten  av  ett  
antal  besatta  roller.  Att  vi nu  kunnat konstatera  en 
så  gått  som  heltäckande problemlösningsförmåga i  de  
intäktsgenererande  fallen  verifieras  således av både 
Vespers  och  SAPPHO-studiens resultat. Eftersom  dessa  
resultat  baserats  på  förhållanden i samband  med  
företagsstart  respektive internt  stora företag,  kan  
slutsatsen dras att  behovet av  "nyckelingredienser" 
och vissa  typer av roller  är lika väsentligt i före-
tagsexterna  som  företagsinterna kommersialiserings-
försök. 
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Den  karaktärisering som  Vesper  gjort av "Erfarna"  
respektive  "Oerfarna" entreprenörsegenskaper kunde 
emellertid inte verifieras. Samtidigt kan vi även 
här erinra oss att  Vespers  resultat ayser företags-
startare. Emellertid visade det sig att två av upp-
hovsmännen etablerade företag  under  genomförandet av 
kommersialiseringsförsöket. I ytterligare två  fall  
drev upphovsmännen företag där  de  aysåg att införa  
de  nya produkterna som insatsvaror. Trots att detta 
begränsade material kan anses vara  relevant  för  en  
jämförelse med  de  fyra  fall  där upphovsmännen eta-
blerade eller redan drev företag, går det inte att 
verifiera  Vespers  resultat.  

En  möjlig förklaring till det avvikande resultatet 
är att svårighetsgraden hos  de problem  som upphovs-
mannen ställdes inför varierade relativt hans för-
måga att handskas med  dem.  

För variabeln problemlösningsförmåga befanns upp-
hovsmännen vara i behov av deltagares medverkan för 
att erhålla  en  "heltäckande" förmåga. Det är ett re-
sultat som överenstämmer med både Utterback & 
Reitbergers(1982) och  Vespers (1980)  forskning. Där 
kom  man  fram till att vid  start  av företag ökar möj-
ligehten till framgång om kommersialiseringsförsöken 
genomförs som ett samarbete mellan personer vars 
kompetens kompletterar varandra. 

För upphovsmannens  aktiviteter gjordes en  ingående 
analys  med  utgångspunkt från resultaten  av  Coopers  
(1983) forskning.  Här visade  det sig  att upphovsmän-
nen genomförde ett  antal aktivitetstyper som  inte 
ingick i  Coopers  resultat.  Likaså  kunde det  påvisas 
att vissa  typer av aktiviteter som  genomfördes i 
kommersialiseringsförsöken, inte återfanns i dessa  
resultat. 

De  resultat som presenterades av Cooper var klustra-
de i sju grupper.  En  jämförelse mellan aktiviteterna 
i  de  olika kommersialiseringsförsöken gav dock  en  
sådan variationsrikedom att någon motsvarande klust-
ring inte kunde göras. Emellertid erhölls  en  viss 
skillnad när kommersialiseringsförsöken grupperades 
efter intäktsgenerering och  grad  av samarbete/ 
/efterfrågat samarbete med deltagare. 
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När det gäller  initieringen  av kommersialise-
ringsförsöken fann vi att merparten av upphovs-
mannens kommersialiseringsbeslut hade orsakats av 
upplevelser av  problem.  Här kunde det göras  en  
tydlig åtskillnad kopplat till om  de  hade genere-
rats intäkter eller inte. I  de  förra  fallen  före-
låg  en  dominans av  problem  upplevda  under  arbe-
tet, medan det var det motsatta förhållandet för  
de  övriga. 

Att  det  är  behov på en  marknad  som  i huvudsak 
initierar merparten  av  utvecklingen  av  nya  pro-
dukter har  kunnat påvisas  av von  Hippel  (1978). 
Om vi  betraktar upphovsmännen  som  representanter 
för ett  behov av de  nya produkterna,  kan von  
Hippels  resultat  sägas  ha  verifierats. För  det  
omvända resonemang  om  ett teknologiskt tryck  som  
orsak till produktförnyelse  som  Freeman  (1979)  
förespråkar  har vi  inte kunnat finna något stöd. 
Inte i något  av de  studerade kommersialiserings-
försöken  har  några teknologiska orsaker kunnat 
påvisas  ha  förosakat  eller  bidragit till att  pro-
duktiden  har  genererats. 

Cooper  (1981a) har  i  sin s k  "NewProd"-studie ut-
pekat bristande synergier mellan  en ny produkt-
satsning  och ett företags verksamhet.  Om vi  iklä-
der upphovsmannen företagets skepnad i  Coopers  
resultat kan det  konstateras  en  viss överenstäm-
melse  med  resultaten i  den  här  studien. Få av  
upphovsmännen  har  nämligen accepterat att göra 
några större egna ekonomiska insatser. I flera  av 
fallen har de heller  inte  haft  någon omfattande 
erfarenhet  av  försök att kommersialisera  produkt-
idéer  vilket  har  lett till flera besvärande  pro-
blem. Det  fanns  således  inga synergier mellan  de 
krav som en  medverkan i kommersielaiseringsförsöket 
ställde och  de resurser  och  den kompetens som  upp-
hovsmännen förfogade över.  

Med utgångspunkt från resultaten i det föregående 
kapitlet gjordes ett försök till beskrivning av 
hur upphovsmannens insikt om sitt kommersialise-
ringsförsök utvecklas  under  dess genomförande. 
Det resulterade i  en  bild av  en  stegvis förbätt-
ring av denna insikt. 

Eftersom upphovsmannen utgör  en del  av  den  omgiv-
ning i vilken kommersialiseringsförsöket genom-
förs kan  den succes  lya förbättringen av hans in-
sikt betraktas som  en  anpassning till vad genom-
förandet av kommersialiseringsförsöket kräver. 
Det är ett resonemang som det går att finna stöd 
för hos Cooper  (1981a).  
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2. HAR  FORSKNINGSFRÅGORNA BESVARATS ? 

I det inledande kapitlet formulerades två forsk-
ningsfrågor, nämligen: 

"Hur ser ett företagsexternt kommersialiserings-
försök ut?" 

"Vilka  hinder  försvårarar aysevärt eller omöjlig-
gör upphovsmannens kommersialiseringsförsök?" 

Mot bakgrund av det som presenterats i det femte  
respektive  föreliggande kapitel, måste  den  rubrice-
rare frågeställningen kunna besvaras jakande.  Den  
modell som deducerats fram i kapitel tre  har  visat 
sig kunna verifierats som beskrivning av ett före-
tagsexternt kommersialiseringsförsök. Här  har  det 
också visat sig att företagsintern teoribildning i 
stora stycken varit tillämpbar på företagsexterna 
kommersialiseringsförsök. 

Det  har  också kunnat påpekas ett antal omständighe-
ter som försvårar för upphovsmannen att fullfölja 
sina kommersialiseringsförsök,  t ex  att  en  otill-
räcklig  stark  motivation  hos upphovsmannen gjort ho-
nom känsligare för alla typer av motgångar och 
"vägskäl". Det senare kan vara upphovsmannens vilja 
och engagemang när kommersialiseringsförsöket når  
den  punkt där han måste bryta upp från  sin  hittills-
varande sysselsättning.  

3. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Beskrivningen av hur upphovsmannen genomgår  en  
kvalitativ utveckling  under sin  medverkan i  en  
kommersialiseringsprocess påminner om andra före-
tagsinterna teoribildningar. Tidigare  har  vi disku-
terat sådana  modeller  presenterade av Lemar  1982,  
Flamholtz  1986,  Scott &  Bruce  1987.  

Fig  6.1:  Lemars begrepp insatta i företags 
tänkta kvalitativa utveckling 



126 

Till  skillnad mot Lemars modell,  bygger  Scott &  
Bruce's  samt  Flamholtz  modeller på  ett resonemang 
där  organisationens  kvantitativa tillväxt kopplas 
till  en kvalitativ  utveckling.  

Eftersom samtliga dessa  modeller  berör befintliga 
företag, kan  de  inte direkt överföras till före-
tagsexterna kommersialiseringsprocesser. Emellertid 
finns det  en  väsentlig koppling mellan företagsex-
terna och företagsinterna processer. 

Tidigare  har  det konstaterats hur vissa upphovs-
män styrt kommersialiseringen mot att sammarbeta 
med  en  exploatör. I vissa  fall  har  det inneburit 
att upphovsmannen helt och hållet  har  lämnat kom-
mersialiseringsförsöket. Medan andra upphovsmän  
har  etablerat egna företag eller involverat pro-
duktidén i  en  egen redan befintlig verksamhet. 

För  de  kommersialiseringsförsök där det skett 
någon  form  av övergång från företagsexternt kommer-
sialiseringsförsök till ett företagsinternt sådant, 
kan ställas två viktiga frågor. 

Vilken kvalitativ utvecklingsnivå måste upphovs-
mannen  ha  nått för att  den  företagsexterna 
kommersialiseringsförsöket skall kunna omvand-
las till ett internt? 

Vilken kvalitativ utvecklingsmivå måste det 
mottagande företaget  ha  för att  en  extern/in-
tern överföring skall lyckas? 

För  de  fall  där upphovsmannen fortsätter att driva 
kommersialiseringsförsöket utan inblandning av 
exploatörer, kan  en  tredje fråga ställas. 

Vilken kvalitativ utvecklingsnivå måste upphovs-
mannen  ha  nått för att kunna fortsätta själv? 

Vi ska  nu  betrakta några av  de  fall  där det skett 
övergångar från företagsextern till företagsintern 
kommersialisering och belysa det ur ett teoretiskt 
perspektiv.  

De data jag  förfogat över i föreliggande studie  
har  begränsat möjligheterna att beskriva  den  kvali-
tativa utvecklingen längre än upp till att upphovs-
mannen börjat utveckla  en  affärsinsikt - ett 
affärsmässigt tänkande - som diskuterats tidigare. 

Inom  den  företagsekonomiska litteraturen  har jag  
inte funnit någon behandling av upphovsmannens 
kvalitativa utveckling kopplat till ett kommersia-
liseringsförsöks överföring från att vara externt 
till att fortsätta internt ett företag. 
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De  beskrivningar av kvalitativ utveckling som 
återfinns i litteraturen börjar först när kommer-
sialiseringen redan pågår internt ett företag  (se 
t ex  Scott &  Bruce  1987). Om de  utvecklingsprojekt 
som kan kopplas till  en  sådan kvalitativ utveck-
ling  har  ett företagsexternt ursprung,  har den  
extern->interna överföringen redan genomförts. 

Mot bakgrund av föreliggande  studies  resultat och 
existerande kunskap om företags kvalitativa utveck-
ling, kan det således konstateras  en  kunskapsluc-
ka.  Den  återfinns i kopplingen mellan upphovsman-
nens och företagets kvalitativa utveckling.  

Den  teoretiska belysningen av upphovsmannens kvali-
tativa utveckling måste därmed begränsas till att 
omfatta  en problematisering  med utgångspunkt från  
den  existerande kunskapsmassan. 

I två av  de  studerade  fallen,  som tidigare diskute-
rats(A Bilskoledator,  0  Byggelement)  har  produktidé-
erna överförts till upphovsmännens egna företag Det 
är små företag som enligt Lemars modell  skulle  kunna 
klassificeras som typiska enfunktionsföretag. Med 
hjälp av Scott &  Bruce  skulle  klassificeringen bli 
ett företag i  fas 1  av  sin  utveckling. 

Med utgångspunkt från  den  senare modellen ligger 
det nära till hands att koppla samman upphovsman-
nens utvecklande av affärsinsikt med  fas 1  i ett 
företags utveckling. Det  skulle  leda till följande 
modell. 
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Fig  6.2: Kombination  av modell för upphovsmannens 
kvalitativa utveckling och synen på ett företags 
motsvarande utveckling enligt Scott &  Bruce  (1987)  
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Detta är ett synsätt där upphovsmannens affärsmäs-
siga tänkande är  en  förutsättning för att kommer-
sialiseringsförsöket skall kunna överföras till 
ett företag. 

Emellertid  har det  i två andra  fall  (C-Terminal-
tangenter och  1-Klädtork) skett  en  överföring till 
medelstora företag. Här är mina  data  otillräckliga 
för att kunna göra  en  precis karaktärisering  av de  
berörda företagen. Deras storlek och tidigare ut-
veckling  talar  dock för att  de  passerat  fas 1 om vi  
tillämpar Scott &  Bruce's  modell.  Om så  är  fallet,  
faller den  ovan föreslagna  modellen. Men  detta gäl-
ler endast  om man  betraktar företagets utveckling  
som  helhet.  Skulle man gå in  i företaget och betrak-
ta  den division,  avdelning  eller  informella grupp  av  
lämpliga  individer som  tar  hand  om den  externa pro-
duktidén, är  det  inte uteslutet att  den  kvalitativa 
utvecklingen  skulle få en  annan karaktär -  kanske  
något  som skulle  kunna karaktäriseras  som en  subor-
ganisation i utvecklingsstadiet  "fas 1" enligt  Scott 
&  Bruce.  

Ett helt annat betraktelsesätt är att sätta 
upphovsmannens kvalitativa utveckling i  relation  
till omgivningens krav på eller behov av erbjudan-
den av  en  viss kvalitativ utvecklingsnivå. 

Det är ett tankemönster som  skulle  passa  in  på 
fallet Multipärm. Upphovsmannen utvecklade där  en  
affärsinsikt som ledde honom till att i egen 
regi försöka lansera  sin  nya produkt. Emellertid 
mottogs inte produktidén av marknaden med någon 
större entusiasm. Succesivt blev upphovsmannen in-
förstådd med att det produktkoncept han erbjöd inte 
passade marknadens behov. 

Så småningom omprövade upphovsmannens  sin ambition  
att kommersialisera produkten i egen regi. Detta 
kan beskrivas som ett steg tillbaka i hans kvalita-
tiva utveckling ner till "det problemfixerade 
uppvaknandet". Succesivt utvecklades hans affärsin-
sikt mot att försöka sälja produktidén till någon 
exploatör.  

En  sådan utveckling  skulle  kunna beskrivas som  en  
pendling mellan olika kvalitativa nivåer. I fallet 
Multipärm ovan orsakades pendlingen av att upphovs-
mannens produktkoncept var otillräckligt. Det pas-
sade inte  in  i det konsumtionssystem han riktade 
sig till i sitt kommersialiseringsförsök. 
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Jag  finner det dock inte uteslutet att utvecklingen 
i andra situationer  skulle  kunna bero av förändrin-
gar i omgivningen som leder till otillräcklighet. 
Det  skulle  innebära att upphovsmannens (eller ett 
företags) produktkoncept blir otillräckligt för 
marknadens behov. Orsaken till det  skulle  kunna vara 
förändringar i marknadens behov eller att nya pro-
dukter eller helt nya konkurrenter med  en  högre kva-
litativ utveckling introduceras på marknaden. I mo-
dellform  skulle en  sådan utveckling kunna  se  ut på 
följande sätt: 

...-. 
utveckling 	.Affärsmässiel 	Affärsmässigt."' 

/ - tankande ..-. 	tänkande. ./ 
Problemfixerat ,Problemfixerat .--- 

e" - uppvaknan.c> '''' *".. uppvaknand -  e --- 
Teknisk ny-- 
förälskelse  

.- > Tid  

Fig  6.3:  Upphovsmannens relativa kvalitativa utveckling 

I  de  ayslutande diskussionerna konsataterades det 
att  den  kvalitativa utveckling som upphovsmannen 
genomgår möjligen kan betraktas som ett förstadium 
till  en  senare kvalitativ utveckling internt ett 
företag. 

För att få mer kunskap om det förhåller sig på det 
sättet eller om det finns ett gap i kopplingen mel-
lan företagsexterna och företagsinterna kommersiali-
seringsförsök, erfordras  en  heltäckande bild av det 
skeende där ett företagsexternt kommersialiserings-
försök övergår-till att bli företagsinternt. Detta 
innebär att skeendet måste kunna betraktas ur före-
kommande omgivande perspektiv. Det innebär också att 
av praktiska skäl kan endast ett fåtal kommersiali-
seringsförsök tillåtas ingå i  en  sådan studie. 
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Rubriken är namnet på ett forskningsprojekt vid institutionen 
för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap, Högskolan i 
Luleå. Håkan Perzon  (HP)  är projektansvarig och  driver  projek-
tet.  Han har  arbetat inom detta områ3e vid institutionen  sedan 
1979. Under den  tiden  har  han etablerat kontakter med ett fler-
tal uppfinnare i både Norr- och Västerbottens län. 

Detta projekt  har  startat i september - oktober  1982  och det 
utgör ett sista  led  i Håkans doktorsarbete. 

Syftet  med  arbetet är att kartlägga och dokumentera  de hinder 
som  upphovsmannen  till  en  företagsextern  produktidé  (=  en idé  
där upphovsiätten inte är  bunden  till  något företag) upplever  
under  sina strävanden att kommersialisera  idéen.  Kartlägg-
ningen och  dokumentationen sker  genom att Håkan Perzon  regel-
bunde:  kontaktar upphovsmannen för uppföljning  av  utvecklings-
arbetet och  de problem  och  hinder  sm  han/hon upplever.  

Målet är att få fram resultat som kan användas som underlag för 
vidareutveckling av samhällets satsningar så att produktför-
nyelse ytterligare stimuleras. 

Arbetsaången vid kontakttagandet mellan upphovsmannen o.Th  HP  
är följande: 

Av de  företagsexterna  produktidéer,  splm inkommit  till  PU-
gruppen, kommer en idé  att slumpmässigt  väljas ut. Detta 
görs  av mig  här  på  Utvecklingsfonden. 

Genom detta brev från Utvecklingsfonden, kontaktas där-
efter upphovsmannen, vars produktide  har  blivit utvald, så 
att han/hon skall kunna säga  ja  eller nej till att  HP  tar 
kontakt (OBS: Håkan känner då alltså ännu inte till vem, 
eller vilken idé, som slumpmässigt blivit utvald).  Ja-  eller 
nej-svaret meddelas  HP  genom att upphovsmannen själv fyller 
i och skickar tillbaka det bifogade svarsbrevet adresserat 
till Håkan Perzon. 

Därefter kontaktar alltså, om upphpvsmannen vill,  HP  honom/ 
henne.  

Skulle  upphpvsmannen senare, trots att han/hon  sagt ja  i det 
första skedet vilja avbryta  sin  medverkan, är detta natur-
ligtvis helt möjligt.  
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SKILT  FRAN PU-GRUPPEN  

Jag  vill dessutom påpeka att denna  studie  är  helt  skild från  
PU-gruppen  och att medverkan i  projektet  inte  har  flagon  som 

helst  koppling  till  eller  påverkan  på  PU-gruppens behandling 

av  produktideärendet.  

Svar 
	

Med  den  bakgrund  Du nu  genom dessa rader fått, ber  jag  att  Du,  
som alltså blivit slumpmässigt utvald denna omgång, tar ställning 
till om  Du  vill medverka i Håkan Perzons projekt eller inte. 
Vilket  Du  än väljer vore  jag  tacksam or  Du  meddelar Håkan Ditt 
beslut genom att fylla i det bifogade svarsbrevet och skicka 
det till honom. 

SEKRETESS  

Vi på Utvecklingsfonden  har  försäkrat oss om, att Håkan kommer 
att behandla  all information  om  Dig  och  Din  produktide konfiden-

tiellt.  Men  naturligtvis är det helt och hållet  Du  som avgör om 

Håkan får kontakta  Dig.  

Med vänlig hälsning 
UTVECKLINGSFONDEN I NORRBOTTENS LÄN 

Göran Littorin 

Bilaga: Svarsbrev med frankerat kuvert, till Håkan Perzon, 
Högskolan i Luleå. 
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"UTVECKLINGEN  AV  FÖRETAGSEXTERNA  PRODUKTIDEER  

Rubriken är namnet på ett forskningsprojekt vid  Insti-
tutionen  för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap, 
Högskolan i Luleå. Håkan  Person  (HP)  är projektansvarig 
och  driver  projektet.  Han har  arbetat inom detta område 
vid institutionen  sedan 1979. Under den  tiden  har  han 
etablerat kontakter med ett flertal uppfinnare i både 
Norr- och Västerbottens län. 

Detta projekt  har  startat i september - oktober  1982  och 
det utgör ett sista  led  i Håkans doktorsarbete. 

Syftet med arbetet är att kartlägga och dokumentera  de 
hinder  som upphovsmannen till  en  företa gsextern produkt-
idé (=  en  idé där upphovsrätten inte är bunden till 
något företag) zyplever  under  sina strävanden att kom-
mersialisera iden. Kartläggningen och dokumentationen 
sker genom att Håkan  Person  regelbundet kontaktar upp-
hovsmannen för uppföljning av utvecklingsarbetet och  de 
problem  och  hinder  som han/hon upplever. 

Målet är att få fram resultat som kan användas som 
underlag för vidareutveckling av samhällets satsningar 
så att produktförnyelse ytterligare stimuleras. 

Arbetsgången vid kontakttagandet mellan upphovsmannen 
och  HP  är följande: 

Av de  företagsexterna  produktidéer, som  inkommit  till  
PU-gruppen, kommer en idé  att slumpmässigt väljas ut. 
Detta görs  av mig  här  på  Utvecklingsfonden. 

Genom detta  brev  från Utvecklingsfonden, kontaktas 
därefter upphovsmannen, vars  produktidé har  blivit 
utvald,  så  att han/hon skall kunna säga  Ja eller nej  
till  att  HP tar  kontakt (OBS!  Håkan känner  då  alltså 
ännu inte  till  vem,  eller  vilken  idé, som  slump-
mässigt blivit utvald).  Ja- eller nej-svaret  meddelas  
HP  genom att upphovsmannen själv fyller i och skickar 
tillbaka  det  bifogade svarsbrevet adresserat  till  
Håkan  Person.  

Därefter kontaktar alltså, om upphovsmannen vill,  HP  
honom/henne.  

Skulle  upphovsmannen senare, trots att han/hon  sagt  
jä  i  det  första skedet, vilja avbryta  sin  medverkan, 
är detta naturligtvis he/t möjligt.  
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UTVECKL1NGSFON  DEN  
VÄSTERBOTTENS LAN 

SKILT  FRÅN  PU-GRUPPEN  

Jag  vill dessutom påpeka att denna  studie  är  helt  skild 
från  PU-gruppen  och att medverkan i  projektet  inte  har  
någon  som helst  koppling  till  eller  påverkan  på  PU-
gruppens behandling av  produktidbärendet.  

Med  den  bakgrund  Du nu  genom dessa  ruder  fått, ber  jag  
att  Du,  som alltså blivit slumpmässigt utvald denna om-
gång, tar ställning till om  Du  vill medverka i Håkan  
Persons  projekt el/er inte. Vilket  Du  än väljer vore  jag  
tacksam om  Du  meddelar Håkan Ditt beslut genom att fylla 
i det bifogade svarsbrevet och skickar det till honom. 

SEKRETESS 

Vi på Utvecklingsfonden  har  försäkrat oss om, att Håkan 
kommer att behandla  al/ information  om  Dig  och  Din  pro-
duktidé konfidentiellt.  Men  naturligtvis är det helt och 
hållet  Du  som avgör om Håkan får kontakta  Dig.  

Med vänlig hälsning  

PU-gruppen  

Bilaga: Svarsbrev med frankerat kuvert, till 
Håkan  Person,  Högskolan i Luleå 



HÖGSKOLAN  I  LULEÅ 
LULEÅ  UNIVERSITY, SWEDEN  
Institutionen  för Industriell 
Ekonomi och Samhällsvetenskap 
( I E  S  ) 

Bilaaa 2 

 

Håkan Perzon 
I  ES  
Högskolan i Luleg  
951 87  LULEÅ 

SVARSBREV 

I Utvecklingsfondens brev ( UTVECKLINGEN  AV  FÖRETAGSEXTERNA  PRODUKT-

IDEER  )  har Du nu  fått  information  om mitt forskningsarbete och att  

Du  genom ett slumpmässigt urval blivit erbjuden att medverka i detta.  

Jag  ber  Dig nu,  att i detta svarsbrev svara  ja  eller nej till om  Du  
godkänner att  jag  kontaktar  Dig  för  en  uppföljning och analys av  
de problem  och  hinder Du nu  upplever i Ditt utvecklingsarbete.  

Ja, jag  godkänner att  Du  kontaktar mig. 

Namn- 	  telefon: 	 (bost 

(arb. 

Nej,  jag  godkänner inte att  Du  kontaktar mig. 

(  08S Om Du  svarar nej, fyll inte i Ditt namn och 

telefonnummer ) 

Med vänliga hälsningar 

 

zu 

  

Håkan Perzon 

Besöksactress/Vietrig address Post-actress/Postal actiress TeleforVieleptxrbe Teiex 	Telefax 	Postgiro  

Regnbägsanen Pcrsön Lthoi 	S-951 97 	 0920- 910 00 	Blair  Lue-e 	Omn-  ar  FtP 	rr 14-1 
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Den  struktur som utgjorde underlag för  den  förs-
ta intervjun med upphovsmännen 

Bakgrunden till produktidén och dess uppkomst 
Vad är drivkraften till att  du  utvecklat produk- 
tidén?  
Finns  det någon prototyp? 
Använder upphovsmannen produkten själv på något 
sätt? 
Upphovsmannens bakgrund 

Varför upphovsmannen kontaktat Utvecklingsfonden 
Vilka förväntningar upphovsmannen hade på 
Utvecklingsfonden 

Fanns det några  alternativ  för upphovsmannen än 
att kontakta Utvecklingsfonden 

Upphovsmannens  planer  för framtiden 
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apt  maj 	jun  jul  aug sep okt nov dec 	jan  feb mar apr  maj 	jun  jul  aug 	sep okt nov dec 	jan  feb mar apr  maj 
AA  Dator- 31 26 22 26 	I  0 16 	21 04P'15 09 19 I27 06 14 14 13 22 05 29 05 20 22 21 
stödd trafik-

undervisning  

01 02 03 04 05 OB 01 10 11 01 03 04 06 08 09 11 01 03 05 08 11 11 03 

DB  Smähts- 16 21 I3P 08 24 13 03 24 
brygga  04 05 OB  10 01 03 06 10 

CC  Terminal- 29 1SP  15 10 1 1 7  /6 18 03 01 20 
tangenter  11 12 01 03 05 08 09 10 11 12 

DD  Multi- 29 15 19PI 03 27 03 07 	14 14 16 03 15 17 23 23 14 30 18 22 07 
pärm 	 09 10 10 	I 11 01 03 04 	05 06 08 10 11 01 03 05 OB 10 02 05 11 

ES Bilunder- 03 09? 06 06 06 14 11 30 OS 21 04 13 14 
lättare  04 05 06 09 11 02 04 09 11 12 02 03 05 

F? 	Daiat- 05 09? 15 08 13 28 22 
sugare  03 05 08 Il 02 08 01 

SG  Hängare 01 28 11? 
undertak- 

plattor  
02 03 I05 

HH Fiske- 10 12 23 
drag  12 01 03 

II 	Klädtork 05 16 30 04? 07 14 14 22  18 11 IS 

JJ  Tapet- 06 16? 21 02 05 11 

12 11 01 04 05 08 09 OB  09 11 01 

okt are 34 05 06 08 09 10 

II Skidstav  04 04 18 27 07 04? 10 03 01 12  14 
02 03 04 05 08 10 11 04 06 Il  03 

LL  Cykel- 
01 03 

pedal  03 04 

MM Cembalo  19 29 15? 25 16 19 26 
i 	byggsats  10 11 Ill 01 02 03 04 

NM 	Isoler- 05 23 
platta  03 03 

00  Bygg- 
element  

14 

09 
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04 

12 
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07 

03 

12 

04 

29 

05 

14 

09 

03 

12 

18 

01 

16 

02 

01 

04 

24 

05 

12 

08 

24 

10 
22 

01 

PP  Skid- 03 05 07 16 
hällare 03 04 05 08 

QQ Skräp-
plockare  

12 

10 

06? 

12 

03 

02 

21 

03 

16 

05 

24 

10 
05 

11 

13 

03 

03 

06 

27 

08 

22 

10 
24 

01 

RR  Man- 
skapsbod  

24 

01 

12 

02 

29 

03 

SS  land- 28? 03 09 i3 10 03 09 19 14 
verrum 10 02 05 09 02 06 09 03 10 

TT Rasera- 25 27 03? OS 20 11 23 18 
sele 04 05 08 09 10 12 03 OS 
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