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Problembakgrund: Kompetens för tillväxt är ett nyskapat EU projekt som syftar till 

att hjälpa småföretagare i Sörmland att ta del av den kompetens som finns hos 

studerande på högskolan. Tanken med detta är att göra det tillgängligt för företag 

att utveckla sina verksamheter genom att gratis erhålla tjänster de annars inte hade 

haft råd med. Med anledning av att det är så pass nytt är det relevant att undersöka 

hur dessa samarbeten ser ut och vad de inblandade parterna, det vill säga 

studenterna, företaget, högskolan samt kompetens för tillväxt bör tänka på för att 

få ett lyckat resultat. 

Syfte: Att ta reda på vad de inblandade parterna i ett innovationssamarbete bör 

tänka på samt hur arbetet ska uppnå en vinn - vinn situation. 

Metod: Uppsatsen är skriven med en kvalitativ forskningsmetodik och med en 

induktiv ansats. Arbetet har grundats på en fallstudie där författarna har bedrivit 

deltagande observation av samarbetet med beställaren. 

Resultat: I resultatet redovisas faktorer som författarna finner relevanta för ett 

lyckat samarbete inom kompetens för tillväxt. Bland dessa faktorer nämns 

kommunikation, tillit, samarbetsmentor och kontrakt som de viktigaste. 



Abstract 
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Course: Bachelor´s degree in innovation 15 Hp 

 

Authors: Daniel Karlsson and Johan Norman 

 

Advisor: Peter Selegård 

 

Keywords: SME, Collaboration, Students, Universities, trust, communication, 

kompetens för tillväxt 

Background: Kompetens för tillväxt is a newly created European project that aims 

to help small business owners in Sörmland, to utilize the skills that students at 

universities possess. By doing this, hopes are that business owners can expand their 

business by receiving free services like for example innovation management and 

product development that they otherwise could not afford. Given the novelty of the 

project, it is relevant to examine the framework of the partnerships and what the 

parties involved, that is students, SME, university and Kompetens för tillväxt, should 

have in mind in order to get a successful result. 

Purpose: To find out what the parties involved in innovation cooperation should 

consider and how the work should be organized to maintain a win - win situation. 

Method: The essay is written by a qualitative research methodology and 

with an inductive approach. The work has been based on a case study where the 

authors have conducted participant observation of their cooperation with Gnesta 

måleri AB. 

Results: The essay contributes with factors, relevant for successful innovation 

collaboration in the project “kompetens för tillväxt”. Among these factors, 

communication, trust, collaboration-adviser and contracts are the most discussed 

and important.  



Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i innovationsprogrammet på 

Mälardalens högskola i Eskilstuna. Examensarbetet är utfört av Daniel Karlsson och 

Johan Norman. 

Vi vill tacka vår samarbetspartner Gnesta måleri för ett givande samarbete.  

Vi vill också tacka Anders Wikström som ställt upp på intervju och bidragit med 

många värdefulla synpunkter. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Peter Selegård som har gjort ett 

fantastiskt jobb och hjälpt oss under hela arbetet. 
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Bilagan är sekretessbelagd då innehållet beskriver framtagandet av en helt ny produkt som inte 

ännu är skyddad.  

 

 1 

1 Bakgrund 

För att läsaren ska förstå vad som legat till grund för uppsatsen ges här en 

beskrivning av detta. 

Genom ett nystartat EU projekt som heter Kompetens för tillväxt har författarna 

fått möjligheten att utföra produktutveckling åt ett enmansföretag i Södermanland. 

Vi har upptäckt brister i utformningen av ramarna för detta samarbete och 

identifierat faktorer som kan höja värdet av ett sådant projekt. 

I kampanjen för Kompetens för tillväxt ges en beskrivning över vad projektet fyller 

för funktion. Citatet nedan är hämtat från denna kampanj (www.idt.mdh.se). 

”Vill du kombinera teori med praktik, göra konkret nytta i ett företag och få 

kontakter för framtida yrkesliv? Sörmländska företag har idéer och utvecklingsbehov 

som kräver akademisk kompetens och ekonomiska resurser för att bli verklighet. 

Bidra med din kunskap och hjälp till att genomföra deras idéer och projekt!” 

Nedan följer en sammanfattning över hur Mälardalens högskola beskriver 

Kompetens för tillväxt.  

Syftet med projektet är att ge små och medelstora företag i Sörmland chansen att i 

sitt innovations- och produktutvecklingsarbete ta hjälp av den kompetens som finns 

hos studenter på Mälardalens högskola och Linköpings universitet. Detta för att de 

annars inte har de ekonomiska resurser eller den tid som krävs för att själva utföra 

dessa arbeten. Att Sörmland valt att satsa på ett sådant här projekt beror på att 

näringslivet behöver förnyelse, bättre teknikhöjd och nya innovationer. 

(www.idt.mdh.se). 

Parterna i detta samarbete är Östsvenska handelskammaren, Mälardalens högskola, 

Linköpings universitet, Regionförbundet Sörmland och Almi företagspartner. I 

projektet finns det kompetenscheckar som består av pengar och kan användas som 

ersättning och som redskap till studenter för deras arbete. Med redskap menas till 

exempel ekonomiskt bidrag för framtagning av prototyper och resekostnader. 

(www.idt.mdh.se). 

1.1  Case tillsammans med uppdragsgivaren 

Uppsatsen bygger på författarnas arbete åt uppdragsgivaren i projektet inom 

Kompetens för tillväxt. Produktutvecklingen som har utförts kommer endast kort 

beskrivas i uppsatsen men en medföljande bilaga1 förklarar detta arbete närmare.



Mälardalens Högskola, Akademin för Innovation, Design och Teknik               
Karlsson, D. & Norman, J. 2012 

 

 

 2 

Då vi identifierat ett antal brister i utformningen av ramarna för detta samarbete 

har valet gjorts att fokusera uppsatsen på att hitta faktorer som kan ge större 

möjligheter till ett lyckat samarbete mellan studenter och småföretagare. 

1.2 Målgrupp 

För att positionera uppsatsen och att förtydliga för vem den kan vara av intresse 

kommer detta avsnitt behandla studiens målgrupp. Uppsatsens frågeställning berör 

flera olika intressenter och det är också till dessa uppsatsen riktar sig. Dessa 

intressenter är: Kompetens för tillväxt, Mälardalens Högskola, småföretagare, 

studenter. För kompetens för tillväxt bör det vara av vikt att få reda på hur dessa 

samarbeten fungerar i praktiken för att på så sätt kunna dra viktiga lärdomar inför 

framtida samarbeten. För Mälardalens högskola är uppsatsen intressant då dessa 

samarbeten ger god möjlighet till att skapa nya externa kontakter från näringslivet.  

1.3 Introduktion till samarbetet 

Under nedanstående rubriker kommer vi att redovisa en kortfattad introduktion 

över hur samarbetet varit upplagt. Vi är medvetna om att detta avsnitt skulle kunna 

placeras under kapitlet metod. Vi ser detta som en metodologisk vägledning men 

också ett empiriskt innehåll för att introducera läsaren till studien. 

1.3.1  Kommunikation 

Kommunikationen i projektet har sköts genom telefonsamtal, personliga möten och 

via mail. I samarbetet har det inte funnits några planerade möten eller samtal utan 

all kontakt har varit spontan. Men eftersom vi i detta projekt har haft för avsikt att 

förmedla processen har vi kontaktat företaget med jämna mellanrum för att de på 

så sätt ska kunna följa med i processen och hela tiden veta vad som händer. 

Författarna tog redan innan projektet hade börjat kontakt med företaget för att på 

så sätt ge båda parterna chansen att lära känna varandra. Denna tidiga kontakt gav 

även chans att diskutera förväntningar samt vad själva projektet gick ut på vilket 

ledde till att vi tidigt kunde sätta igång med arbetet. Gällande frekvensen på 

mötena har vi träffats en gång varannan vecka för att stämma av med och få input 

från beställaren. Våra fysiska träffar har uteslutande varit i Gnesta, där företaget är 

beläget. 

1.3.2  Avståndets påverkan 

Eftersom företaget opererar i Gnesta och författarna bor i Eskilstuna har personliga 

möten blivit begränsade till endast ett fåtal gånger. Detta beroende på att det tar 

tid att färdas mellan Eskilstuna och Gnesta samt att bägge parterna haft andra 

uppdrag vid sidan om. Om företaget istället hade haft sitt kontor i Eskilstuna tror vi 

att mötena hade blivit fler då långa bilfärder hade kunnat undvikas. Detta beror på 

att vi anser att resurser går att spara in genom att ringa istället för att åka bil i två 

timmar för att träffas en kort stund. 
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1.3.3  Ersättningar 

Handelskammaren har genom kompetens för tillväxt fått medel att dela ut i form av 

kompetenscheckar till studerande som skriver examensarbete. Pengarna ska gå 

direkt till studenterna men även täcka utgifter kopplade till examensprojektet. 

Författarna kommer att erhålla ersättning efter utfört arbetet åt Gnesta måleri. 

Vidare kommer pengar finnas att tillgå för utlägg så som rese- och 

materialkostnader.  

1.3.4  Kontrakt 

I författarnas arbete skrevs ett kontrakt mellan fyra parter. Dessa var studenterna, 

företaget, Handelskammaren och Mälardalens högskola. Kontraktet innefattade vad 

som skulle göras under den uppsatta perioden och vilket resultat som förväntades 

efter cirka två månader.  Handelskammaren och Mälardalens högskola var inte 

aktiva i förhandlingarna under överenskommandet utan agerade stöd och hjälpte 

till för att få ett realistiskt avtal mellan företaget och studenterna.  
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2  Inledning 

Ett problem för enmansföretag och mikroföretag (definieras som ett företag som 

sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte 

överstiger 2 miljoner euro per år, http://europa.eu.) är att de på grund av likvida 

problem inte har råd att köpa in tjänster så som innovations- och produktutveckling 

och inte heller kunskapen att leda processen själv och detta kan leda till att de har 

svårt att konkurera mot andra företag (Bracamonte, 2009). Detta tillsammans med 

att de ofta är väldigt pressade tidsmässigt leder till att företagaren kan känna 

mycket stress (Hult, Aspegren & Stenborg, 2011). 

Arby & Carlsson (2009) menar att nyexaminerade studenter ofta stöter på hinder i 

början på deras karriär eftersom de saknar arbetslivserfarenhet och därigenom ett 

outvecklat kontaktnät. Som student känner vi en strävan och efterlängtan att få 

praktisera det man lär sig för att få större förståelse och förtroende på den egna 

förmågan. Genom att ha skarpa projekt får man en bra möjlighet att använda sin 

förvärvade kunskap inom sitt gebit (Forsman, 2008). Kan man koppla samman 

enmans- och mikroföretag med studenter och låta studenterna utföra 

utvecklingsarbeten borde man kunna uppnå en vinn – vinn situation då studenterna 

får utveckla sin kunskap och företagen får hjälp att utveckla verksamheten.  

2.1 Problembeskrivning 

Vi har fått i uppdrag av ett enmansföretag att ta fram en ny produkt och arbetet har 

strukturerats och utförts och av författarna. Det betyder att författarna själva styrt 

och lett processen och alltså inte företaget, som det vanligtvis annars är (Wikström, 

2011). Detta har inte uteslutit ett samarbete och en kontinuerlig kommunikation 

med företaget utan de har varit inblandade i processen. Eftersom detta arbete 

skiljer sig från andra samarbetsprojekt har vi undersökt hur ett sådant arbete bör se 

ut för att optimera resultatet. Kompetens för tillväxt är som tidigare nämnt helt nytt 

och därför behövs en kritisk granskning över hur det faktiskt fungerar i praktiken för 

att lärdomar till kommande insatser ska kunna göras. Vi har därför ställt oss frågan 

om vad som är viktigt att tänka på vid samarbeten mellan studenter och 

enmansföretag. 

2.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera problem och komma med förbättringar på 

innovationssamarbeten i ett fall inom EU – projektet Kompetens för tillväxt. 

2.3 Frågeställning 

Vår fråga har vi valt efter att ha arbetat tillsammans med ett företag inom projektet 

Kompetens för tillväxt. Vi har där upptäckt en del problem i upplägget och 

genomförandet vilket har bidragit till intresse att undersöka vad som påverkar ett 

sådant samarbete samt vad som skulle kunna gå att förbättras. Vi har läst artiklar 
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och har sett att det finns mycket forskning skrivet om studenter som startar företag 

på universitet och så kallade spin-offs. Däremot finns det inte så mycket skrivet om 

företag som tar hjälp av studenter som konsulter (Brodie, Douglas & Lang, 2008; 

Wikström, 2011) Vi vill därför undersöka hur dessa samarbeten kan se ut och vad 

parterna bör tänka på för att få ett lyckat samarbete. Vår frågeställning är:  

Hur kan ett enmansföretag samarbeta med studenter i innovationsprocesser? 

 -Vad bör parterna tänka på för att ha ett lyckat samarbete? 

   

2.4 Avgränsningar 

Denna uppsats bygger på en fallstudie utav en produktutvecklingsprocess och ett 

samarbete mellan författarna och ett hantverkarföretag i Gnesta. Arbetet har 

bestått i att utveckla en helt ny produkt. Vi har valt att inte skriva något om denna 

process på grund av att produkten inte är skyddad och att vår frågeställning inte 

berörs av processen utan endast av samarbetet mellan parterna. 

Produktutvecklingsprocessen har däremot givit oss möjligheten att besvara vår 

frågeställning. Vi har valt att inte utvärdera Eu – projektet kompetens för tillväxt sin 

helhet utan enbart vårt eget projekt som kan ses som ett fall inom ramen för 

kompetens för tillväxt. 

2.5 Disposition 

Här följer en beskrivning över hur det fortsatta arbetet är disponerat. Detta för att 

ge en enkel överblick och större läsvänlighet. 

Metod 

Under kapitlet metod beskriver författarna hur de har gått till väga under arbetets 

gång. Författarna har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv 

ansats. 

Teori 

Här beskrivs vilket teoretiskt stöd författarna använt sig av för att stödja sina 

påståenden. Detta förklarar även författarnas förkunskap inom området. Här 

beskrivs innovation i korthet, produktutveckling samt innovationssamarbeten. 

Empiri 

Här presenterar författarna den empiri de inhämtat. Denna empiri består av en 

fallstudie samt intervjuer. Här läggs vikt på problem som författarna hör stött på 

under sitt samarbete inom kompetens för tillväxt. 
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Analys/Diskussion 

Här diskuterar författarna empirin och teorin och försöker hitta samband för att på 

så sätt kunna dra slutsatser och komma fram med ett resultat. 

Slutsats 

I kapitlet slutsats redovisar författarna sitt resultat utifrån sin genomförda studie. 

Slutsatsen bygger främst på empiri men tar stöd av teori. 

Vidare forskning 

Här ges förslag på vidare forskning som är av värde för att vidare förbättra projektet 

kompetens för tillväxt. 
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3  Metod 

Uppsatsen är skriven utifrån

mycket data i form av tidigare forskning eller övrig litteratur

generalisera utifrån. 

författarnas roll skiljer sig från andra typer av

bland de första som genomför ett projekt inom ramarna för kompetens för tillväxt

passar inte en kvantitativ forskningsmetod

egna observationer, analyser och reflektioner från ett sa

måleri AB och är produkten av författarnas erfarenheter 

kompetens för tillväxt har författarna fått kontakt med företaget och fått i uppgift 

att driva en produktutvecklingsproc

och denna ligger till grund för vår empiri. 

metod att använda när man syftar att ställa sig frågor som hur och varför

vikten ligger vid att

Kompetens för tillväxt är ett helt nytt koncept som sammankopplar studenter med 

företag och ger studenter möjligheten att praktisera det man lär sig

lagts på empirin. Vad har varit positivt och

varit viktiga att ställa samt frågor som,

kan påverka ett samarbete som detta.

Vi har intervjuat Anders Wikström som är forskarstudent på Mälardalens Högskola 

och har lång erfarenh

de senaste fyra åren 

högskolor och företag. Denna kurs syftar till att hjälpa företag till att driva 

innovationsprocesser.

därmed till en trovärdig källa

3.1  Urval 
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ppsatsen är skriven utifrån kvalitativ metod. Detta på grund av att det inte finns 

i form av tidigare forskning eller övrig litteratur 

 EU – projektet kompetens för tillväxt är nytt

roll skiljer sig från andra typer av studentsamarbeten.

bland de första som genomför ett projekt inom ramarna för kompetens för tillväxt

en kvantitativ forskningsmetodik till vårt arbete. Uppsatsen bygger på 

egna observationer, analyser och reflektioner från ett samarbete med Gnesta 

måleri AB och är produkten av författarnas erfarenheter från detta. Genom 

kompetens för tillväxt har författarna fått kontakt med företaget och fått i uppgift 

att driva en produktutvecklingsprocess. En fallstudie har gjorts på vårt eget arbete 

och denna ligger till grund för vår empiri. Yin 2006 menar att en fallstudie är

att använda när man syftar att ställa sig frågor som hur och varför

vikten ligger vid att undersöka olika förlopp i en specifik omgivning

Kompetens för tillväxt är ett helt nytt koncept som sammankopplar studenter med 

företag och ger studenter möjligheten att praktisera det man lär sig

Vad har varit positivt och vad har gått mindre bra 

tiga att ställa samt frågor som, vad finns det för andra viktig

kan påverka ett samarbete som detta.  

intervjuat Anders Wikström som är forskarstudent på Mälardalens Högskola 

och har lång erfarenhet inom samarbete mellan företag och högskola

åren ansvarat för en kurs som fokuserar på samarbete mellan 

högskolor och företag. Denna kurs syftar till att hjälpa företag till att driva 

innovationsprocesser. Detta anser vi gör Anders till en expert inom området och

därmed till en trovärdig källa. 

              

. Detta på grund av att det inte finns så 

 att analysera och 

projektet kompetens för tillväxt är nytt samtidigt som 

studentsamarbeten. Eftersom vi är 

bland de första som genomför ett projekt inom ramarna för kompetens för tillväxt 

Uppsatsen bygger på 

marbete med Gnesta 

från detta. Genom 

kompetens för tillväxt har författarna fått kontakt med företaget och fått i uppgift 

En fallstudie har gjorts på vårt eget arbete 

menar att en fallstudie är en bra 

att använda när man syftar att ställa sig frågor som hur och varför samt när 

omgivning. Eftersom 

Kompetens för tillväxt är ett helt nytt koncept som sammankopplar studenter med 

företag och ger studenter möjligheten att praktisera det man lär sig har stor vikt 

ått mindre bra är frågor som 

vad finns det för andra viktiga aspekter som 

intervjuat Anders Wikström som är forskarstudent på Mälardalens Högskola 

och högskola. Anders har 

ansvarat för en kurs som fokuserar på samarbete mellan 

högskolor och företag. Denna kurs syftar till att hjälpa företag till att driva 

en expert inom området och 
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För att göra arbetet lättare att överblicka och därmed göra det lättare för läsaren 

att se samband och ta del av arbetet har en modell skapats (Se figur 1). Modellen 

visar de olika parterna som är av vikt för ett samarbete inom kompetens för tillväxt 

och tanken är att fylla på modellen med faktorer som gör att projektet blir lyckat. 

Från högskolan har Anders Wikström valts som representant. Detta för att han har 

stor erfarenhet av samarbeten samt inblick i hur skolan opererar och vad som krävs 

för att samarbeten mellan högskola och företag ska fungera.  

För att få en teoretisk grund i projektet har vetenskaplig litteratur sökts och 

studerats. Sökningen har fokuserats på samarbeten mellan studenter och små och 

medelstora företag. På grund av brist på träffar har även angränsande områden 

undersökts, främst strategiska allianser. 

Eftersom projektet bygger på ett samarbete mellan Gnesta måleri och författarna 

har en representant från företaget intervjuats för att ta del av deras tankar kring 

arbetet. Detta tillsammans med författarnas observationer av projektet ligger till 

grund för studien. 

3.2  Ansats 

Eftersom vi i vår uppsats har jobbat med vårt eget arbete som ett Case och 

analyserat vårt agerande har vi använt oss av en induktiv ansats. Detta betyder att 

vi utifrån våra erfarenheter och observationer har dragit slutsatser och utformat 

teorier för hur ett arbete liknande vårt bör vara utformat och vad som är vikigt att 

tänka på i sådana samarbeten.  

Enligt en induktiv ansats gör man observationer som ligger till grund för ens 

slutsatser. Exempel på detta kan vara, Bilen har startat varje morgon hittills därför 

kommer den att göra det imorgon också. Detta betyder att ens slutsatser inte alltid 

behöver vara sanna eftersom man bara ser utfallet och inte orsaken bakom. Vi kan 

därför inte utesluta att våra slutsatser kan vara felaktiga utan det vi har gjort är ett 

försök till en saklig tolkning av det utfall vi har fått (Christensen, 2004). Det som 

talar för studiens tillförlitlighet är faktumet att det som vi observerat har skett i 

verkligheten. Vi har alltså själva inte fabricerat något. 

3.3  Datainsamling 

När det gäller datainsamling finns det två typer man skiljer på. Dessa två är 

primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är data som redan finns, är insamlad 

och sammanställd. Sekundärdata kan bestå av till exempel vetenskapliga artiklar, 

internet och böcker. Primärdata är tvärtom, det vill säga helt ny data som samlas in. 

Primärdata har i vårt fall bestått intervjuer samt att studera oss själva i vår process. 
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Vi har under projektets gång skrivit ned skeenden och tankar kring arbetet som vi 

senare analyserat och dragit slutsatser utav.  

En platsintervju med Anders Wikström har gjorts. I intervjun berättade vi först kort 

om vår process och hur vårt samarbete med uppdragsgivaren sett ut. Sedan 

försökte vi i den mån det var möjligt att hålla en öppen diskussion kring ämnet 

samarbete mellan studenter och företag. Detta för att undvika att lägga ord i 

munnen på Anders och på så sätt påverka hans svar. Ifall diskussionen skulle stanna 

fanns ett antal förberedda frågor som vi kunde ställa för att på så sätt säkerställa en 

fortsatt diskussion och för att hålla sig till ämnet. 

Vi spelade in intervjun för inte gå miste om viktigt data och för att i efterhand kunna 

sammanställa den skriftligt. Detta presenteras under avsnittet empiri. Intervjun 

presenteras sammanställd utefter de frågor som var förberedda. Anledningen till 

det är för att det ska bli så enkelt som möjligt för läsaren att förstå intervjun. Vi har 

inte själva tolkat något som har sagts under intervjun utan istället gjort texten mer 

läsvänlig utan att ändra innebörden av det som sagts.   

En telefonintervju men uppdragsgivaren har även gjorts för att få dennes syn på 

samarbetet. Samtalet inleddes med att intervjuns syfte förklarades och viktigt var 

att hålla öppen diskussion för att undvika att styra svaren. Sammanställningen av 

intervjun har skett på samma sätt som föregående och kommer även den 

presenteras under empiriavsnittet. 

Sekundärdata som har använts i detta arbete består av text i form av vetenskapliga 

artiklar, litteratur och internet. Data har samlats in genom sökning på databaser så 

som Libhub, ABI/inform, Google schoolar samt Diva. Använda sökord är: SME, 

collaboration, students, universities, product development, spin-off, småföretag, 

samarbete, studenter, innovation, joint ventures, kompetens för tillväxt samt 

högskolor. Sökorden har genererat relevanta träffar som i sin tur lett vidare till 

andra intressanta artiklar. Annan litteratur som har använts är tidigare kurslitteratur 

som författarna har anskaffat sig under sina studier.  Vi har dragit paralleller mellan 

litteraturen och vårt eget arbete och undersökt skillnader och likheter i olika sätt att 

samarbeta (Christensen, 2001).  

3.4  Brister med val av forskningsmetodik 

Eftersom vi valt att förhålla oss till en kvalitativ forskningsmetodik med induktiv 

ansats kan vi inte utesluta att vårt resultat är felaktigt eftersom det inte i efterhand 

kan kontrolleras eller upprepas (www.uppsatsguiden.se). Vi ser dock att vi genom 

vår beskrivning i metod är tydliga med vårt tillvägagångssätt varför liknande studier 

är möjliga att genomföra. Vi har gjort en fallstudie med deltagande observation 

vilket kan medföra att resultatet påverkas av vårt eget agerande. För att undvika 
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detta har vi till största mån försökt att ha med det i tanken under projektets gång 

och gjort sakliga tolkningar av det utfall vi fått (Christensen, 2004). Intervjuerna i 

det empiriska kapitlet skiljer sig åt då den ena är en platsintervju och den andra är 

gjord via telefon. Dock är de är utförda enligt samma mall. Svaren är inte alls lika 

utförliga och vissa svar fattas i intervjun med beställaren. Olikheterna mellan 

intervjuerna kan dels bero på olika nivå av förkunskap samt att de är utförda på 

olika sätt. Vi tror att det är att det är lättare att föra en diskussion i en platsintervju 

och tror därför att detta har bidragit till de utförliga svar vi har fått i just den 

intervjun. Vid en telefonintervju tror vi att det ofta blir så som i vårt fall att svaren 

hålls korta. Detta bland annat på grund av att alla dimensioner så som kroppsspråk 

och ansiktsutryck faller bort.  
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4  Teori 

Detta kapitel syftar till att reda ut begrepp som diskuteras i uppsatsen. Vidare 

påvisas författarnas förkunskap inom området innovation och produktutveckling 

dessutom redogör vi för vilka områden uppsatsen verkar inom. Teoriavsnittet väljs 

att läggas före empiriavsnittet trots att vi har haft en induktiv ansats. Detta för att 

underlätta för läsaren genom att denna får bekanta sig med begrepp och modeller 

som är bra att känna till samt att valet av teori grundar sig i det empiriska material 

som vi har fått fram. 

4.1  Kort om innovation 

Vi vill förklara vad innovation innebär dels för att personer utan förförståelse ska 

kunna ta del av detta arbete men även för att det ligger till grund för vår 

produktutveckling. Figur 2 är en grundläggande modell för hur innovation uppstår 

och denna har vi arbetat enligt i vår produktutvecklingsprocess. 

Innovation är något som definieras som en process för att ta idéer till marknaden 

och på så sätt skapa värde för någon. Innovation ska dock inte förväxlas med en 

uppfinning utan det är snarare processen bakom som gör att uppfinningen kan 

komma fram (Bessant & Tidd, 2007). Enligt Bessant och Tidd 2007 är innovation 

livsviktigt för företag, de skriver: ”The logic is simple – if we don’t change what we 

offer the world (products and services) and how we create and deliver them, we risk 

being overtaken by others who do.” (Bessant & Tidd, 2007. Sid 4).  Vidare menar 

dem att de företag som överlever gör det på grund av att de regelbundet och 

fokuserat jobbar med att förändra sig.  

 

 

 

 

 

Figur 2. (Bessant & Tidd, 2007, sida 16) 

 

Figur 2 beskriver innovationsprocessens olika steg, dessa följer nedan. 

Genereringsfasen innebär att man gör marknads- och omvärldsanalyser för att 

fånga upp olika behov och möjligheter som kan komma från exempelvis ny 

forskning och kan innebära ny teknik eller nya material.  
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Selekteringsfasen innebär att man väljer ut en eller flera innovationsmöjligheter att 

gå vidare med. I denna fas är det viktigt att man väljer de behov och möjligheter 

man har störst chans att lyckas med. Det vill säga de projekt som har störst 

potential till att bli konkurrenskraftiga. 

Implementeringsfasen är den fas där arbetet med innovationen sker. Det är här 

man genom metoder och processer realiserar sina idéer. Detta kan exempelvis ske 

genom en produktutveckling som leder till att en produkt tas fram i syfte att 

attackera en ny marknad. 

4.2  Produktutveckling 

Eftersom utgångspunkten i denna studie var ett samarbete som berörde 

produktutveckling vill vi inledningsvis ge en kortare introduktion till 

produktutveckling och varför det är så vitalt i en innovationsprocess. 

Produktutveckling är en process företag investerar i för att uppdatera sin 

produktportfolio för att på så sätt hålla sig konkurrenskraftiga. Om man inte 

förändrar sig och skapar eller möter marknadens hårda krav är risken övervägande 

att någon annan gör det (Bessant & Tidd, 2007). Även Normann (2001) menar att 

det är viktigt för företag, att i en ständigt förändrande värld, ifrågasätta sig själv och 

ta vara på möjligheter att förändra sig. Enligt Normanns vakuumprincip kommer de 

möjligheter som dyker upp att bli utnyttjade av någon. 

En lyckad produktutveckling bygger på att man identifierar och förstår kundens 

behov även om behoven är gömda och inte kunden själv kan se dem (Eppinger & 

Ulrich, 2008). Det är viktigt att man är problemfokuserad istället för 

lösningsfokuserad för att kunna ta fram innovativa produkter. 

Man brukar skilja på inkrementella och radikala produktutvecklingar. Inkrementella 

utvecklingar är förbättringar av produkter, tjänster eller processer för att på så sätt 

försäkra sig om att produkten behåller sin konkurrenskraftighet. Radikala 

utvecklingar är arbete i syfte att komma på helt nya produkter och tjänster för att 

angripa nya marknader. Radikala utvecklingar är förknippade med höga risker men 

lärdomarna från dessa projekt har stor betydelse företagets långsiktiga framgång 

(Eppinger & Ulrich, 2008). 

4.3  Innovationssamarbeten 

Samarbeten mellan företag ökar hela tiden. Anledningen till detta är att 

konkurrensen blir allt hårdare och tekniken utvecklas väldigt snabbt. Detta ställer 

höga krav på utvecklingstider för bland annat produkter och tjänster. Företagen 

måste jobba hårt för att få fram produkter allt snabbare. Eftersom det är kostsamt 

och komplext att ta fram nya produkter och tjänster väljer företag att gå ihop i 

strategiska allianser och andra innovationssamarbeten för att på så sätt få 
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Figur 3. (Egen version av modell hämtad från Bessant & Tidd, 2007, sida 95)

 

Figur 3 visar olika samarbetskonstellationer och vad som utmärker dem. Zon 1 och 2 

kräver högt tillit och att företagen är lika varandra. Zon 3 och 4 kräver inte lika 

mycket tillit men samarbetet är inte heller lika nära. 

fall berör betecknas tillhöra zon 2.
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tillgänglighet till varandras teknologier och kompetenser och för att sprida 

kostnaderna och riskerna som är förknippade med innovationsarbete

1995). 

Det är lätt att tro att innovation bara händer genom att någon 

idé(Bessant & Tidd, 2007). Vägen mot innovation är samarbete

består av flera olika aktörer(Narula, 2004). Anledningen till att samarbeta och bygga 

nätverk är att ta vara på olika aktörers unika kompetens eftersom

själv tillhandahåller all kunskap. Genom att samarbeta ökar chansen att 

fram med nya spännande lösningar som annars inte hade varit möjliga.

Figur 3. (Egen version av modell hämtad från Bessant & Tidd, 2007, sida 95)

Figur 3 visar olika samarbetskonstellationer och vad som utmärker dem. Zon 1 och 2 

kräver högt tillit och att företagen är lika varandra. Zon 3 och 4 kräver inte lika 

mycket tillit men samarbetet är inte heller lika nära. Samarbetet som denna studies 

berör betecknas tillhöra zon 2. 

Faktorer för ett gott innovationssamarbete. 

Bidault & Castello (2010)  visar att tillit är en viktig faktor i ett 

strävar efter ett innovativt resultat. De har genom att studera samarbeten sett att 

e alltid har varit effektivt med hög tillit. Ett exempel är samarbetet mellan 

Fiat och Peugeot i framtagandet av en ny minibuss. Samarbetet var perfekt och 

tilliten hög men resultatet blev ingen succé det var helt enkelt inte tillräckligt 

Bidault & Castello (2010)  kommer i sin studie fram att en lagom nivå av 
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Figur 3. (Egen version av modell hämtad från Bessant & Tidd, 2007, sida 95) 

Figur 3 visar olika samarbetskonstellationer och vad som utmärker dem. Zon 1 och 2 

kräver högt tillit och att företagen är lika varandra. Zon 3 och 4 kräver inte lika 
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tillit är det bästa för att uppnå ett innovativt resultat. De menar att för hög tillit kan 

göra att parterna blir för tillmötesgående och att de därmed inte är tillräckligt 

kritiska vilket är nödvändigt i en innovationsprocess. För låg tillit innebär att ett 

samarbete inte är möjligt. 

Littler & Leverick (1995) visar i sin studie sex nyckelfaktorer som är viktiga för ett 

lyckat samarbete. Dessa får de fram genom en kvantitativ enkätundersökning. De 

faktorer de får fram är att välja en samarbetspartner, etablera grundregler, välja ut 

personal, leda processen, säkra likvärdighet samt att ständigt hålla ett externt 

fokus. I punkten välja en samarbetspartner nämns att tidigare gemensam bakgrund 

gällande samarbeten samt likvärdig kultur inom de olika organisationerna har en 

positiv inverkan på samarbetet. I punkten etablera grundregler är de grundläggande 

att etablera klara och definierade mål och ansvarsområden som måste vara 

förstådda av alla inblandade parter. Det är också av vikt tidigt sätta upp milstolpar 

för att enkelt kunna följa upp arbetet och se om arbetet går som planerat. I punkten 

välja ut personal beskrivs vikten av de inblandade i ett projekt för att det ska uppnå 

ett lyckat slutresultat. Här beskriver de även vikten av personlig kemi samt att det 

finns närvaro av en mentor. I punkten leda processen diskuteras det kring att tillit 

och ständig kommunikation har stor påverkan på ett samarbete och att det är 

viktigt att tänka på det ur en ledares perspektiv.  Med säkra likvärdighet menar de 

att det är oerhört viktigt att det råder likhet mellan alla inblandade parter gällande 

åtaganden och fördelar. Annars kan det leda till osämja samt otillfredsställelse och 

att samarbetet helt enkelt avbryts. I punkten hålla ett externt fokus beskriver de 

faktorer utifrån som spelar in för att få en lyckad produktutveckling. De viktigaste 

faktorerna som nämns är att ständigt hålla koll på marknaden och se till dess 

preferenser samt andra ekonomiska faktorer. Littler & Leverick (1995) diskuterar 

även kring fallgroparna vid samarbeten och här ser de att en sådan är att 

samarbetet inte möter förväntningar hos de inblandade parterna. Andra fallgropar 

är risken att tappa sin kärnkompetens genom att du delar med dig av den samt att 

du kan tappa kontroll över utvecklingen. 

4.4.1 Kommunikation 

Sedan människan utvecklades som social varelse har den kommunicerat på ett eller 

annat sätt (Hamrefors, 2009). Han menar att kommunikationen har utvecklats från 

att tidigt vara enkelriktad genom till exempel propaganda till att numera vara mer 

dubbelriktad och symmetrisk det vill säga en kommunikation med meningsutbyte 

mellan parterna. Trots detta kan det vara svårt att i praktiken hitta dubbelriktade 

kommunikationsprocesser då många lever kvar i uppfattningen om att 

kommunikation handlar om att påverka men att inte själv låta sig 

påverkas(Hamrefors, 2009). Han beskriver att det finns en begränsning inom 

teoribildningen kring kommunikation som beskriver den som språkligt bearbetade 
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meddelanden som är kommunicerade genom olika kanaler.  Kommunikation är 

mycket bredare än så och har många ”kusiner” inom andra discipliner som 

Hamrefors (2009) väljer att utrycka det. Kommunikation har idag en unik roll att 

verka som bred relationsbyggare mellan organisation och omvärld. 

Rhoads (2010) diskuterar kring två olika sätt att kommunicera vilka är ansikte till 

ansikte samt dataförmedlad kommunikation. Enligt Rhoads (2010) är 

kommunikation, ansikte till ansikte överlägset datorförmedlad kommunikation i 

många affärs- och organisationsrelaterade aktiviteter. Rhoads (2010) menar att 

avstånd mellan parterna har betydelse och troligtvis alltid kommer att ha det. 

Forskningen kan för närvarande inte visa om kommunikation, ansikte till ansikte 

kommer att minska genom underlättandet av datorförmedlad kommunikation. Men 

datorförmedlad kommunikation förväntas ha en större roll i framtiden i affärs-, 

lärande- och samarbetsmiljöer. 

4.4.2 Kontrakt 

Alvesson & Sveningsson (2007) diskuterar kring olika grunder som relationer kan 

bygga på. En av dessa grunder är att etablera en relation via kontrakt och 

formaliserade överenskommelser. Detta kan till exempel ske mellan två fristående 

organisationer och dessa kontrakt reglerar deras samarbete över en bestämd tid 

framöver. Alvesson & Sveningsson (2007) menar att nätverk och relationsbyggande 

kräver tydlig styrning och kommunikation och att en relation som är byggd på vaga 

överenskommelser medför en stor risk för att samarbetet ska misslyckas. De menar 

att tydlighet och specifika uppgifter ligger till grund för ett lyckat samarbete för 

annars finns risk för att parterna prioriterar att göra fel uppgifter. 

Enligt Zant & Schlosberg (2002) är 80 procent av alla affärsuppgörelser uppbyggda 

utifrån någon form av kontrakt. Kontrakt har aldrig varit enkla att skriva och har 

med tiden blivit allt mer komplexa på grund av dagens juridiska språk och termer 

som kan vara svåra att förstå. Zant & Schlosberg (2002) menar att många företag 

saknar processer och system för att följa upp och hantera sina kontrakt trots att 

kontrakten är själva grunden för ett projekt eller samarbete (Zant & Schlosberg , 

2002). Belyser vikten av att följa upp sina kontrakt och att ständigt arbeta med 

dem. Studien visar att om ett företag gör det så kan de minska sina 

upphandlingskostnader med 3-5 procent samt få ett minskat manuellt arbete som 

rör allt administrativ rörande kontrakt med upp till 75 procent. 

Blomqvist, Hurmelinna, & Seppänen (2005) beskriver att det enda sättet att avgöra 

vem som äger vad i ett samarbete är att genom att reglera det i ett kontrakt. Detta 

är allt viktigare i dagens samhälle när kärnkompetens har blivit en viktig tillgång att 

skydda då du inte vill att den ska hamna i andras händer eftersom det kan betyda 

att du som företag blir meningslöst. De menar att generellt kan ett kontrakt 
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beskrivas som att det knyter samman parter för att för att utföra de åtgärder som 

krävs för att nå de gemensamma målen samt bestämma gemensamma regler för 

hur detta ska gå till. Kontrakt är viktigt för att det ger respektive företag en chans 

att utrycka sina egna samt de gemensamma målen med samarbetet. Blomqvist, 

Hurmelinna, & Seppänen (2005) menar dock att ett bra kontrakt inte självklart 

betyder att samarbetet blir lyckat då det finns många andra saker som påverkar hur 

slutresultatet ska bli.  

Blomqvist, Hurmelinna, & Seppänen (2005) menar att synen på kontrakt skiljer sig 

åt mellan stora och små företag. Små företag inte har den kulturen att skriva 

kontrakt utan gör ofta saker mer informellt och där är därför tillit av större vikt. 

Medans stora företag ofta har egna juridiska avdelningar som sköter 

kontraktsförhandlingarna.  

4.4.3 Tillit 

Tillit är en faktor som till hög grad har betydelse för ett samarbetes resultat 

(Blomqvist, Hurmelinna & Seppänen 2004). Ruohomaa & Kutvonen (2010) 

definierar tillit som, i vilken utsträckning en aktör är villig att delta i en viss åtgärd 

med en given partner med tanke på riskerna det innebär. 

Blomqvist, Hurmelinna & Seppänen (2004) Menar att eftersom samarbeten mellan 

företag innebär stora risker behövs tillit mellan parterna eftersom de då lättare kan 

acceptera osäkerheterna och riskerna. Vidare diskuterar de att ekonomer tror att 

tillit kan sänka kostnader i affärsuppgörelser och psykologer har sett tillit som en 

generaliserad förväntan om att löften som görs också hålls.  

Bidault & Castello (2010) argumenterar för att tillit behövs för att ett lyckat 

samarbete med hög innovationsgrad ska kunna upprättas. De menar däremot att 

för mycket tillit kan vara ödestiget för samarbetet då parterna lätt kan bli för 

tillmötesgående mot varandra. I deras studie får de fram resultatet att tillitsnivån 

bör ligga någonstans mitt emellan, det vill säga att tillit bör finnas mellan 

samarbetsparterna men att parterna inte bör vara för bekanta med varandra. De 

menar då att innovationsgraden i samarbetet minskar. 

4.4.4 Mentor 

Rollen som mentor kan betyda flera olika saker (Zey, 1991).  Mentorn kan vara en 

person som länge jobbat inom ett företag och som hjälper unga och nya personer i 

företaget med tips och råd över hur de kan utvecklas och komma vidare i karriären.  

Mentorn har en stor betydelse för hur den framtida karriären kan komma att se ut. 

Detta genom att den delar med sig av sina tidigare erfarenheter i form av misstag 

och framgångar. En mentor beskrivs även som en person som agerar förmedlare av 
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kunskap samt övervakar processen i samarbeten som innefattar flera olika 

organisationer (Zey, 1991).  

Enligt Littler & Leverick (1995) Är en samarbetsmentor en person som agerar 

förhandlare och förmedlare mellan två organisationer i exempelvis en strategisk 

allians. Mentorn ansvarar för att samarbetet fungerar på ett harmoniskt sätt som är 

tillfredställande för de inblandade parterna. Littler & Leverick (1995) menar att ett 

lyckat samarbete är starkt beroende på personerna som är inblandade. De menar 

samtidigt att en samarbetsmentor kan vara av samma betydelse då stöd i form av 

resursfördelning och engagemang av ledningen kan avgöra samarbetets öde. 
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5  Empiri 

Detta kapitel kommer att ägnas åt det empiriska resultatet. Författarnas empiri är 

hämtad från fallstudien och genomförda intervjuer. 

5.1 Vår process tillsammans med uppdragsgivaren 

Vi har som tidigare nämnt byggt vårt arbete utifrån ett Case. För att ge läsaren en 

tydlig bild av det vi gjort följer här en sammanfattning över vår process. En mer 

ingående beskrivning finns i bilaga 1 som dock är sekretessbelagd och endast till för 

examinatorn. 

Vid det första kurstillfället fick vi olika projektbeskrivningar tilldelade till oss. Utifrån 

dessa problem hittade vi ett väldigt intressant projekt inom Kompetens för tillväxt 

och det handlade om att ta fram en helt ny produkt. Detta på grund av att vi 

studerat flertalet industridesign- och produktutvecklingskurser. Vi kontaktade Anna 

Maron som är samordnare för projektet Kompetens för tillväxt på Mälardalens 

högskola och ansökte om att få ta del av projektet genom en liten beskrivning av oss 

själva. Efter att ha blivit tilldelade arbetet valde vi att snarast ta kontakt med 

uppdragsgivaren för att få en introduktion till idén samt höra dennes tankar kring 

den. Första mötet var på ett café i Gnesta och efter en kort presentation av 

varandra manifesterades en avslappnad stämning och vi fick känslan att vi hade 

samma driv och glöd för entreprenörskap och ta fram nya produkter. 

För att starta upp produktutvecklingen skrev vi ihop en förklaring på hur en 

kravspecifikation tas fram och bad uppdragsgivaren via mail att göra en sådan. 

Detta är nödvändigt för att säkerställa att de viktigaste kraven och funktionerna på 

den framtida produkten uppfylls samt att vi skulle veta inom vilka ramar som 

produktutvecklingen skulle ske. Vi fick svar via telefon där uppdragsgivaren 

förklarade att han inte hade någon kunskap om detta och ifrågasatte om det 

verkligen behövdes och att vi i så fall kunde skriva den själva. Detta är inte optimalt 

då det är beställaren och inte vi som vet vilka krav produkten ska uppfylla. Detta 

kan bli ett problem eftersom vi utifrån vår kravspecifikation kunde ha tagit fram en 

produkt som beställaren inte alls hade förväntat sig eller skulle varit nöjd med. 

Nästa steg i processen var att gå in i genereringsfasen (se figur 2). Första steget för 

oss var att göra en omvärldsanalys. Fanns det redan några lösningar på det problem 

som vår produkt skulle lösa eller var idén helt ny. För att ta reda på det var vi runt i 

fem olika fackhandlare i Eskilstuna. Där fann vi ingen lösning alls. Sedan sökte vi via 

internet på hemsidor tillhörande stegtillverkare som till exempel Wibe och 

Skeppshult. Inte heller där fanns det någon produkt som syftar till att lösa det 

problem som vi vill lösa. Till sist besökte vi Tools och bad om att få deras 

produktkataloger eftersom de tillhandahåller i princip alla produkter som finns på 

marknaden rörande industrin. Efter att inte ha hittat någon lösning där heller insåg 
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vi att idén är helt ny. Omvärldsanalysen var viktigt för att inte ödsla onödiga 

resurser på att uppfinna hjulet två gånger. I slutet av denna fas kontaktades 

beställaren för att berätta vad vi kommit fram till. Beställaren fick sin tanke om att 

det inte fanns någon liknande produkt på marknaden bekräftad och detta gjorde 

bägge parter ännu mer upprymda över att fortsätta arbetet. 

En förlängning av genereringsfasen i en produktutvecklingsprocess är att ta fram 

idéer på hur produkten krav kan uppfyllas. Vi har använt oss av brainstorming samt 

associationsövningar för att komma fram till innovativa lösningar. Vi hade flera olika 

idégenereringssessioner med inkubationstid emellan för att inte riskera att gå på 

första bästa idé. En övning vi hade mycket nytta av var att tänka på hur liknande 

problem löses i andra sammanhang och därefter försöka hitta skärningspunkter i 

hur det kan användas i vår lösning.  

Vi gick nu in i selekteringsfasen( figur 2).  

Vi bokade möte med Peter Wall som är Vd på Mälarplast i Eskilstuna. Vi diskuterade 

olika lösningar vi hade kommit fram till genom vår idégenereringsprocess. Vi fick 

reda på produktionskostnader samt saker att tänka på i utformningen för att 

produkten överhuvudtaget skulle gå att tillverka i materialet plast. 

Nästa steg var att ta kontakt men en entreprenör vi känner förtroende för. Detta för 

att diskutera de olika lösningar vi kommit fram till och för att få input på våra idéer. 

För att underrätta beställaren om vår process hade vi ett telefonmöte. Där beskrev 

vi vad vi hade kommit fram till och berättade vad vi kunde förvänta oss för 

kostnader på en av de lösningar vi kommit fram till. Vi beskrev även hur produkten 

skulle kunna se ut och de olika koncept vi kommit fram till.  

Det sista steget i vår produktutvecklingsprocess var att vikta de olika lösningarna 

mot de tidigare uppsatta produktkraven för att se vilken av lösningarna som 

uppfyllde kraven bäst. Detta gav oss en tanke över vilken som var den bästa och 

mest innovativa lösningen. Vi presenterade sedan det slutgiltiga konceptet för 

beställaren vid ett fysiskt möte i Gnesta. Beställaren hade inte alls väntat sig det 

konceptet som vi levererade utan var mer inställd på en annan lösning som vi hade 

varit inne på tidigare. Vi förklarade fördelarna med vårt nya koncept och han blev 

då positivt överraskad och hade inte kunnat tänka sig ett sådant resultat. 

Beställaren ville genast fortsätta med arbetet med att ta produkten till marknaden. 

Men eftersom kontraktet endast avsåg att en lösning skulle presenteras omfattar 

inte detta projekt att ta produkten till marknaden. Vi fortsatte diskutera och båda 

parter är intresserade av att fortsätta arbetet efter examensarbetets slutförande.  
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5.1.1 Problem från fallstudien 

I vårt samarbete med uppdragsgivaren stötte vi på problem som har legat till grund 

för vår frågeställning. Eftersom problemen finns för oss kan vi tänka att andra 

studenter i liknande samarbeten kan stöta på samma problem.  

Ett problem som uppdagades under vårt samarbete med beställaren handlar om 

kommunikationen och rör ett missförstånd gällande förväntningar. Beställaren var 

väldigt ivrig i processen och ville hela tiden vidare och pratade väldigt långt i 

framtiden gällande allt ifrån letande efter leverantörer, produktionsmöjligheter och 

logistik. Beställaren hade alltså tidigt gått några steg i förväg och inte insett den 

begränsning gällande vad som skulle levereras vilket parterna tidigare hade kommit 

överens om i kontraktet. Detta är i sig ingen nackdel ifrån beställarens sida då det 

tyder på engagemang. Dock kan det bli ett problem i samarbetet då fokus kan 

hamna fel saker. Rörande kommunikationen begränsades den även till viss del av 

avståndet.  För avståndet gjorde att vi ringde och stämde av saker på telefon istället 

för att träffas personligen.    

Ett annat problem som dök upp under mötet då kontraktet skulle utformas var att 

beställaren hade hittat sin idé på internet genom en enkel google-sökning. 

Sökningen gick att koppla till Mälardalens högskola vilket innebar att det var hos 

dem som sekretessen hade brustit. Vi ser detta som ett allvarligt problem och kan 

medföra att idéer blir stulna.  

Ett problem som grundar sig i kunskapsutbytet handlar om beställarens ointresse av 

att lära sig och ta del av processen. Detta gjorde sig påmint när vi bad beställaren 

att utforma en kravspecifikation som skulle ligga till grund för produktutvecklingen.  

Han visste inte vad det var och förstod heller inte varför man gör en sådan. När vi 

förklarat vad en kravspecifikation är samt vad den fyller för syfte, bad företaget oss 

att göra den istället. Detta är inte optimalt då det är beställaren som vet vilka krav 

som ska ställas på produkten i slutändan samt vilka ramar som produktutvecklarna 

måste hålla sig inom. Detta problem rör även området förtroende för om företaget 

skulle ha tillit till oss skulle de förmodligen inte ifrågasätta vår kompetens utan göra 

det som är bäst för produktutvecklingen. Detta ser vi som ett viktigt problem att 

lösa för att kompetens för tillväxt skall kunna leva upp till sitt namn. Om inte 

företagen lär sig något av de samarbeten de ingår i, försvinner den fortsatta 

tillväxten för företaget och den blir endast kortvarig då de bara får hjälp med att 

uträtta en tjänst. 
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5.1.2 Sammanfattning av fallstudie 

Under samarbetet tillsammans med arbetsgivaren fann vi ett antal punkter som var 

väldigt intressanta och som påverkade arbetet på ett eller annat sätt. Dessa punkter 

är: 

• Förväntningar – Vad beställaren samt studenten kan förvänta sig 

• Kontrakt – Vikten av skrivna kontrakt i ett samarbete 

• Förkunskap – Hur förkunskap kan påverka ett samarbete 

• Kommunikation – Vikten av ständig uppdatering och hur den kan skötas, samt 

utbyte av kunskap. 

5.2  Intervju med Anders Wikström 

I denna del presenteras intervjun som tidigare har hänvisats till i arbetet. 

Vem är du? 

Jag har en ganska brokig bakgrund. Jag är byggnadsingenjör i botten och har arbetat 

åtta år som arkitekt. Jag har en kandidatutbildning i informationsdesign. Startade 

eget företag under studietiden som jag drev i tre år och blev sedan uppköpt av 

epsilon. Då hoppade jag av och jobbade istället fem år på idélabb som 

affärsutvecklare. Undervisat ingenjörs- och innovationsprogrammet men framför 

allt inom informationsdesign. Jag driver sedan 4 år idPeo kursen här på Mälardalens 

högskola. Det är en kurs som syftar till att integrera studenterna i näringslivet 

genom att de tillsammans med andra får arbeta i skarpa projekt mot företag. Jag är 

numera forskarstudent inom visualiseringsstöd till innovation. Det handlar om hur 

man kan bli effektiv i innovationsprocessen genom att använda sig av 

visualiseringsverktyg. Jag har även arbetat som industridesigner under sin tid på 

idélabb. 

Vad tycker du är viktigt att tänka på vid ett samarbete mellan studenter och 

småföretag? 

Kontrakt tycker jag är väldigt viktigt. Att man tidigt tar reda på vad företaget har för 

förväntningar till exempel genom en checklista. Att båda parter hela tiden vet vart 

man befinner sig i processen till exempel genom ständig uppföljning. Man måste 

tänka på de examenskrav som finns i kursen och inte bara utifrån vad förtegen vill 

ha. Viktigt att tänka på vilka krav som kan ställas och av vem. Jag menar att det i 

slutändan är lärarna som är examinatorer och sätter betyg och inte företagen därför 

är det viktigt att säkerställa att kursens mål blir uppfyllda. Kommunikation är också 

väldigt viktigt i ett samarbete. 
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Vad krävs för att studenter och småföretag ska kunna samarbeta? 

Nära kommunikation mellan företagare och studenter och ett bra samarbete. Att 

man använder sig av en checklista är nödvändigt.  

Vilka är de vanligaste fallgroparna vid samarbeten mellan studenter och 

småföretag?  

Kommunikation, att man inte kommer överens. Men det behöver inte vara dåligt ur 

lärande syfte utan istället väldigt givande inför framtida arbetslivet, att du genom 

denna erfarenhet lär dig samarbeta med alla. 

Är det vanligt att studenter och småföretag samarbetar på det sättet som vi gör? 

Nej, det vanligaste är nog att man arbetar för ett företag, att man är ute och samlar 

information för att sedan ta med sig de hem för att analysera och sedan komma 

med förändringar och förbättringar. Vissa av examensarbetena liknar vårt, till 

exempel inom industridesign och produktutveckling. Dock är deras arbeten ganska 

styrda med att företagen redan vet vad de vill ha och att de inom sig själva redan 

vet vad lösningen är. Det är vanligt att företag ofta hittar på ett problem. Projekt 

som tillåter oväntade lösningar är ganska ovanliga. Företagen styr ofta för hårt, de 

är för lösningsfokuserade istället för problemfokuserade som de borde vara.  

Vad finns det för kritiska faser i ett sådant här samarbete? 

Kommunikation är väldigt svårt och komplext. Det kan leda till många missförstånd. 

Av vilka anledningar väljer småföretag att samarbeta med andra, exempelvis 

studenter och andra företag? 

För att de själva varit studenter och vet hur roligt det är att vara student. Detta 

innebär att man missar massa företag som har anställda som inte har studerat på 

högskolor och detta är tyvärr främst småföretag. En viktig sak de är ute efter är att 

få en annan syn på deras problem när de har kört fast. De vill gärna göra det billigt 

och förutsättningslöst och de har inte tillräckligt med kunskap att göra det själva 

eller så det ligger det inte inom deras kompetensområde. Ibland kan det till och 

med vara så enkelt att en företagare är kompis med en lärare och väljer därför att 

hjälpa den.  

Vad är din syn på att ha en samarbetsledare/mentor, är det viktigt att ha en 

sådan för ett lyckat samarbete? 

De vore bra inom skolan utifrån flera olika aspekter. För akademin handlar det om 

att sprida kunskap och kompetens och utöka nätverket och att träffa nya företag för 

att skapa nya personliga relationer. Genom en mentor kan man komma undan med 
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uppenbara tolkningsproblem mellan student och uppdragsgivare genom att prata 

igenom med en tredje part som sitter på båda stolarna. Det är också viktigt för 

lärarna för de lär sig mycket av företagarna. Då i princip all forskning bygger på att 

titta på hur företag arbetar och tolka det är det även bra för forskarna om de får 

vara inblandade i samarbetena. 

Hur ser du på möten mellan parterna? 

Jag tycker att möten i sig inte är så viktiga utan jag tycker istället att det är viktigt att 

man hela tiden förmedlar och beskriver vart någonstans man befinner sig i 

processen. Det är väldigt viktig med kommunikation för att beställaren i 

implementeringsfasen ska känna ett ägande så att produkten/lösningen inte blir en 

hyllvärmare. Jag tycker att det är onödigt med veckorapporter för det tar bara tid 

från studentens arbete, istället tycker jag man ska använda sig mycket av fotografier 

och förmedla mycket visuellt detta för att beställaren enkelt ska kan följa 

processen. Veckorapporter fuller inte sin funktion utan det blir ofta att studenterna 

skriver massa konstigt och att de vill visa hur bra de är genom veckorapporterna. 

Kommunikation är viktigt att kunna utföra på två olika plan beroende på vem man 

arbetar tillsammans med. Helt enkelt för att den man arbetar med skall förstå 

oavsett om han är ingenjör eller målare.  

Hur viktiga är kontrakt i sådana här samarbeten? Ersättningar och resultat av 

samarbeten, vem äger vad? 

Det är jätteviktigt. Det gäller att komma överens om ägarrättigheter på det man 

kommer fram till samt eventuella kostnader och ersättningar. I vår kurs lämnar vi 

över projekten i implementeringsfasen och företagen äger alltid idéerna, annars 

kommer vi på skolan inte ha några företag att arbeta med. I vissa examensarbeten 

kan det vara aktuellt med ersättning men då måste det skrivas på ett kontrakt. 

Detta för att det vid examensarbetet börjar bli allvar, det är en gråzon mellan 

student och ett konsultuppdrag. Viktigt att komma ihåg vid dessa arbeten är att det 

är lärarna som sätter betygen och det är de som ställer kraven på vad som ska 

levereras, inte uppdragsgivaren. Det kan underlätta med färdiga mallar och 

modeller för olika typer av kurser och projekt. Vi på Mälardalens högskola har 

börjat med ett nytt koncept gällande examensarbeten och hur man anordnar dessa 

mellan företag och studenterna. Istället för att studenterna ska leta företag att 

arbeta mot så har vi börjat med att ge företag erbjudanden om olika 

examensarbeten som är på gång samt inom vilka områden. Dessa erbjudanden 

skickas sedan ut till företagen som kontaktar skolan om de hittar något som passar 

dem. Vi har fått bra respons på våra erbjudanden och är nöjda med konceptet. 

Detta leder till färre hyllvärmare och fler riktiga projekt där studenterna får arbeta 

med ett problem som företag verkligen har och inte bara något de har hittat på för 
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att ge en student ett examensarbete att skriva. Gällande ersättningar vill jag påpeka 

att det är en skillnad mellan examensarbeten och uppdrag i kurser. Uppdrag i kurser 

är för lärandesyfte och där tycker jag inte att man ska ha ersättning. Dock kan det 

som jag tidigare sa att det kan vara aktuellt inom examensarbeten. 

Hur ser du på vikten av tillit mellan parterna? 

Litteraturen säger olika men jag tror ända på en väldigt hög nivå av tillit. Jag tror 

inte på att man med för hög tillit riskerar att bli för påverkad och att man för enkelt 

köper någon annans idé. För att undvika att man inte ska våga säga vad man tycker 

eller att man köper någon idé för lätt på grund av mycket tillit är det viktigt att strikt 

arbeta efter modellerna och det arbetssättet man valt och agera professionellt hela 

tiden. Exempelvis att vara öppen i början och sedan sålla bort de sämre idéerna 

genom till exempel ett spindeldiagram eller en matris etc. Välskrivna kontrakt är 

väldigt viktigt för att alla ska veta vem som äger vad och vilka åtaganden man har 

mot den andra parten.  

5.3  Intervju med Gnesta måleri 

Vem är du? 

Egenföretagare på Gnesta måleri AB. Har totalentreprenad och arrangerar service 

och underhåll av byggnader till bland annat Gnesta kommun. 

Vad tycker du är viktigt att tänka på vid ett samarbete mellan studenter och 

småföretag? 

Man måste vara tydlig med vad man vill och vad man kommer överens om. Att gå 

igenom vad man har kommit fram till, efterkonstruktion att se till att det blir gjort. 

Vad krävs för att studenter och småföretag ska kunna samarbeta? 

Att ha förståelse för varandra och att kemin mellan parterna stämmer. 

Vilka är de vanligaste fallgroparna vid samarbeten mellan studenter och 

småföretag?  

Att någon av parterna ledsnar på projektet och inte fullföljer arbetet. 

Är det vanligt att studenter och småföretag samarbetar på det sättet som vi gör? 

Vet ej. 

Vad finns det för kritiska faser i ett sådant här samarbete? 

Inga i vårt samarbete i alla fall. Men jag tycker att det är kritiskt om arbetet inte 

slutförs. 



Mälardalens Högskola, Akademin för Innovation, Design och Teknik               
Karlsson, D. & Norman, J. 2012 

 

 

 25 

Av vilka anledningar väljer småföretag att samarbeta med andra, exempelvis 

studenter och andra företag? 

Kan jag inte svara på. Men i mitt fall genom att Almi styrde mig till 

handelskammaren som sedan erbjöd detta samarbete. 

Vad är din syn på att ha en samarbetsledare/mentor, är det viktigt att ha en 

sådan för ett lyckat samarbete? 

Det är viktigt till 100%. Jag tycker det låter perfekt och det är något jag själv har 

tjatat om. 

Hur ser du på möten mellan parterna? 

Jag tycker att det inte är så viktigt i början utan jag tror det är viktigare senare i 

processen. I början fungerar mail och telefon bra. Men det är alltid trevligt och 

intressant med fysiska möten. 

Hur viktiga är kontrakt i sådana här samarbeten? Ersättningar och resultat av 

samarbeten, vem äger vad? 

Jag tycker att det är väldigt viktigt. Annars är det lätt för missförstånd. För ett 

eventuellt senare samarbete är ett kontrakt direkt nödvändigt för att veta vad som 

gäller. 

Hur ser du på vikten av tillit mellan parterna? 

Jag tycker absolut att man ska ha förtroende för varandra. Har man inte förtroende 

för varandra ska man heller inte ha ett samarbete tycker jag för hela samhället 

bygger på tillit. 

5.3.1 Sammanfattning intervjuer 

Samtalet med Anders Wikström och Gnesta måleri berörde mycket, nedan följer de 

punkter som vi tycker är viktigast för vår frågeställning. 

• Examenskraven – Båda parter måste tjäna på samarbetet 

• Kontrakt – Viktigt. Ska innehålla ägarrättigheter, kostnader och ersättningar 

• Ständig uppföljning – Att båda parter hela tiden vet vart i processen man 

befinner sig 

• Kommunikation – Kommunikation på två olika plan. Viktigt att prata ett språk 

som den andra parten förstår 
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• Möten – Inte viktigt med fysiska möten. Men viktigt att på något sätt förmedla 

vart man befinner sig i processen 

• Skriftliga rapporter – Onödigt, tar bara tid från det väsentliga arbetet. 

• Samarbetsmentor – Bra med samarbetsmentor, speciellt inom skolmiljön på 

grund av flera aspekter 

• Förtroende – Hög nivå av tillit är det bästa. Men i en lärandemiljö är alla 

samarbeten givande 
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6  Analys/Diskussion 

6.1 Kontrakt 

Det första problemet vi tog upp handlade om förväntningar. Vi tror att en stor 

anledning till att beställaren i vårt fall hade för stora förväntningar berodde på en 

tidig miss i kommunikationen när kontraktet skrevs vilket vi tycker är konstigt då allt 

för oss var väldigt klart. Men en anledning till att det blev så kan nog vara att 

beställaren i detta fall var väldigt framåt och kanske enbart såg kontraktet som ett 

nödvändigt ont och att han därför inte var tillräckligt uppmärksam på när kontraktet 

skrevs och lästes upp i sin helhet. Vårt kontrakt innehöll trots detta missförstånd allt 

nödvändigt och behandlade slutprodukt, ansvar och ersättningar. Vi anser att ett 

kontrakt är nödvändigt i vårt projekt eftersom det formaliserar 

överenskommelserna (Alvesson & Sveningsson, 2007). En annan aspekt som kan ha 

bidragit till detta missförstånd var att vi inte själva skrev eller var med i utformandet 

av kontraktet. Blomqvist,& Hurmelinna, & Seppänen (2005)  menar att 

kontraktskrivande ger respektive partner chansen att yttra sina personliga och 

gemensamma mål med samarbetet. Kontraktet togs fram genom att författarna och 

företaget diskuterade det kommande samarbetet och Mälardalens högskola och 

Handelskammaren författade ett kontrakt som vi sedan skulle skriva på. Deltagande 

i framtagningen av kontraktet tror vi kan minska risken för missförstånd. Enligt 

Wikström (2011) är kontrakt väldigt viktigt i ett samarbete och tillsammans med 

våra egna erfarenheter vill vi mena att det verkligen är så. 

6.2 Kommunikation 

Littler & Leverick (1995) menar att regelbundna möten är viktigt för att ett 

samarbete ska fungera optimalt. Wikström (2011) håller inte med utan menar att 

ett samarbete visst kan fungera utan regelbundna möten. Dock krävs det då 

ständiga uppföljningar och dessa kan ske genom till exempel telefonsamtal och att 

skicka bilder och han menar att det är viktigt att kommunicera vart man är i 

processen. Vi kände att bristen på fysiska möten inte påverkade oss så mycket då vi 

redan från början fick en god kontakt. Dock tror vi att detta kan innebära problem 

för andra då det ofta är så att man inte vågar ringa någon man inte känner. 

Förlängningen av detta kan bli att uppföljningen uteblir. Vi anser därför att 

regelbundna personliga möten är bra. Rhoads (2010) menar att avstånd mellan 

parterna har betydelse och förmodligen alltid kommer att ha det. Denne menar 

dock att dataförmedlad kommunikation kommer att ha en större roll i framtidens 

affärs-,lärande- och sammarbetsmiljöer. En annan sak som kommer ur personliga 

möten är att tilliten för varandra ökar och vi tror att det krävs mycket tillit för att 

våga säga till företagen vad man egentligen tycker. Vi tror också att man som 

student upplever att företagen har större makt. 
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Att beställaren inte förstod vikten av en kravspecifikation vill vi mena för det första 

beror på okunskap inom ämnet samt att en brist i vår kommunikation. Wikström 

(2011) menar att genom att kommunicera på det plan motparten befinner sig på 

kan man undvika missförstånd även mellan parter med helt skiljda erfarenheter. 

Littler & Leverick (1995) menar dock att bägge parter måste prata samma språk och 

ha samma erfarenheter för att ett samarbete ska lyckas. Vi anser att de givetvis är 

enklare om bägge parter pratar samma språk men att det inte är nödvändigt utan 

att man måste kunna anpassa sig. Speciellt inte i en skolmiljö där allt i grunden 

handlar om lärande för även dåliga samarbeten kan vara utvecklande. Hade vi i vårt 

projekt anpassat oss mer i vår kommunikation hade vi förmodligen kommit runt 

detta problem.  

Vi har i detta projekt strävat efter en vinn-vinn situation där både företaget och 

studenterna ska tjäna på samarbetet. Detta har i viss mån uppfyllts då beställaren 

har fått ett koncept på en produkt och vi har fått erfarenheten av ett skarpt 

produktutvecklingsarbete. Vi anser däremot att lärandet för företaget har gått 

förlorat. Detta är anmärkningsvärt då detta inte innebär tillväxt på lång sikt utan 

snarare en väldigt kortsiktig tillväxt för småföretagen. Detta beror i vårt fall på 

företagets ointresse gällande att ta till sig processen vilket i sig kan bero på brist på 

förkunskap. Vi har varit noga med att hela tiden kommunicera vart i processen vi 

befinner oss för att bjuda in företaget och låta dem vara en del av arbetet. Vi känner 

att företaget inte har haft intresse av det utan helt lagt över arbetet på oss. De har 

som vi känner bara haft intresset av resultat och inte av lärande. Detta kan kopplas 

till Hamrefors (2009) teori om enkel och dubbelriktad kommunikation då han inte 

velat låta sig påverkas. Detta leder till att de inte kommer att kunna göra denna 

process själva i framtiden. Det kan även ha berott på avståndet. För om vi 

geografiskt hade befunnit oss närmare varandra hade vi förmodligen träffats fler 

gånger och då kanske haft mer tid för att gå igenom processen tillsammans. 

6.3 Tillit 

Wikström (2011); Gnesta Måleri (2011) menar att en hög nivå av tillit är direkt 

nödvändigt för att få ett bra resultat från samarbetet. Här får han även medhåll av 

Littler & Leverick (1995) som också menar att en hög nivå av tillit är optimalt. 

Däremot kan en låg nivå ha en positiv inverkan i ett lärande syfte (Wikström, 2011). 

Han menar att ett dåligt samarbete oftast är väldigt bra ur en lärande synpunkt. I 

just den här frågan går litteraturen isär. Bidault & Castello (2010) menar att en för 

hög nivå av tillit är hämmande för innovationsgraden i samarbetet då man blir för 

tillmötesgående mot varandra. Inte heller en för låg nivå tillit är optimalt då följder 

kan bli uppenbara samarbetsproblem. De menar att nivån på tilliten bör ligga 

någonstans mitt i mellan för att få ett så innovativt resultat som möjligt. Vi anser att 

en hög nivå tillit är att föredra då det får en att känna sig säkrare i sitt arbete och att 
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det är lättare att föra kommunikation och säga vad man tycker. Blomqvist, 

Hurmelinna & Seppänen (2005) menar att tillit behövs då parterna kan acceptera de 

risker och osäkerheter som samarbetet innebär. Vi märkte en stor skillnad rörande 

kommunikationen i vårt arbete efter några träffar då vi hade lärt känna varandra 

bättre och tilliten ökat. En annan aspekt av tillit är beställarens förtroende till skola 

och till de studenter som denne lämnar över sin idé till. Här är det direkt nödvändigt 

med hög tillit för annars är det nog väldigt svårt att känna sig säker i överlämnandet 

av idén till studenterna. Vi anser därför att det är direkt nödvändigt att tydligt 

förmedla att alla idéer som kommer in till kompetens för tillväxt hanteras med 

sekretess. Utan denna garanti tror vi att företag undviker att använda sig av denna 

tjänst.  

6.4 Mentor 

I vårt projekt tillsammans med Gnesta måleri har det inte funnits någon person som 

haft rollen att kontrollera hur samarbetet fungerar eller om vi har befunnit oss i 

önskvärd fas av projektet. Detta har helt skötts mellan oss och uppdragsgivaren. Det 

har mestadels gått bra men som vi tidigare har tagit upp har det varit en del 

missförstånd gällande kontraktet och förväntningar. Vi tror att dessa missförstånd 

skulle gå att förhindra genom att ha en person som agerar som länk och medlare 

mellan student och företag (Zey, 1991). Wikström (2011) menar att om en mentor 

kommer från högskolan skulle detta vara värdefullt då de skulle kunna få värdefulla 

kontakter med näringslivet inför eventuella framtida samarbeten. 

Enligt Littler & Leverick (1995) ansvarar mentorn för att samarbetet ska fungera på 

ett harmoniskt sätt som är tillfredställande för båda parter och de menar också att 

mentorn i kan ha lika stor betydelse som de inblandade parterna. Detta tycker vi 

tydligt talar för att en mentor skulle gynna ett samarbete som vårt.  
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7  Slutsats 

I denna studie har vi fått möjligheten att arbeta inom ett nystartat projekt, 

kompetens för tillväxt. Vi har sökt ko
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verktyg för att ta fram nya
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Figur 4. 

 

Faktorerna är ordnade

kontrakt, tillit, kommunikation

eftersom samtliga parter tycker att det är

också dessa faktorer vi anser 

tillväxt. 

I ett samarbete mellan studenter och företag

samarbetsmentor eller ledare

skolan. Dennes roll bör vara att agera samordnare och ha en neutral roll gentemot 

båda parter. Mentorn ska se till att bägges

tillgodosedda. Den bör även ha förmågan att agera medlare när det krävs för att på 

så sätt undvika missförstånd.

Mälardalens Högskola, Akademin för Innovation, Design och Teknik  
Karlsson, D. & Norman, J. 2012 

30 

I denna studie har vi fått möjligheten att arbeta inom ett nystartat projekt, 

kompetens för tillväxt. Vi har sökt komma fram till viktiga faktorer

lyckat samarbete och till att uppnå en vinn-vinn situation där alla inblandade parter

Detta för att samarbete och användandet av externa relationer är ett

för att ta fram nya innovationer(Narula, 2004)(Bessant & Tidd, 2007). 

att göra detta krävs det att alla parter bidrar med sin kompetens

Studiens bidrag är faktorer som ligger till grund för ett lyckat samarbete och 

som kan bidra till att stimulera ett lärande. Dessa presenteras i figur 4.

ordnade efter deras förhållande till de olika parterna. Faktorerna 

, kommunikation och samarbetsmentor är placerade inuti 

liga parter tycker att det är viktiga faktorer i ett samarbete och det är 

också dessa faktorer vi anser bör vara kärnan i ett samarbete inom kompetens för 

mellan studenter och företag anser vi att de

samarbetsmentor eller ledare. Mentorn ska vara en neutral part exempelvis från 

Dennes roll bör vara att agera samordnare och ha en neutral roll gentemot 

Mentorn ska se till att bägges förväntningar och intressen blir 

bör även ha förmågan att agera medlare när det krävs för att på 

så sätt undvika missförstånd.  

              

I denna studie har vi fått möjligheten att arbeta inom ett nystartat projekt, 

mma fram till viktiga faktorer som bidrar till ett 

alla inblandade parter 

och användandet av externa relationer är ett starkt 

(Bessant & Tidd, 2007). För 

rar med sin kompetens och tar till sig de 

faktorer som ligger till grund för ett lyckat samarbete och 

Dessa presenteras i figur 4. 

de olika parterna. Faktorerna 

är placerade inuti modellen 

i ett samarbete och det är 

bör vara kärnan i ett samarbete inom kompetens för 

anser vi att det är bra med en 

Mentorn ska vara en neutral part exempelvis från 

Dennes roll bör vara att agera samordnare och ha en neutral roll gentemot 

förväntningar och intressen blir 

bör även ha förmågan att agera medlare när det krävs för att på 
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Vi har funnit att tillit är en väldigt viktig faktor i ett samarbete och att det krävs att 

bägge parter litar på varandra för uppnå ett lyckat resultat. För utan förtroende är 

det omöjligt att anförtro sig till den andra parten. 

Under hela projektets gång är det väldigt viktigt med kommunikation för att 

förmedla vart man befinner sig i processen. Parterna bör tänka på att föra 

kommunikationen på ett sådant sätt att de förstår varandra, det vill säga att man 

anpassar sig efter varandras kunskapsnivåer och undviker att använda fackspråk. 

Detta för att undvika missförstånd som annars lätt kan uppstå. 

Ett introducerande möte med alla inblandade parter är nödvändigt då det är ett 

enkelt sätt att undvika missförstånd och göra samtliga parter införstådda med vad 

samarbetet kommer ha för syfte. Mötet bör beröra frågor så som tidsdisposition, 

kommunikation, förväntningar, eventuella ersättningar samt övrig planering. I detta 

skede bör modeller och arbetssätt introduceras för företaget så att de ska ha en 

förståelse när uppföljningar av arbetet sedan sker.  

När det introducerande mötet är avklarat och samarbetets upplägg samt viktiga 

frågor har diskuterats är det väldigt viktigt att få ned detta på papper i form av ett 

kontrakt. Här har vi funnit att de är viktigt att samtliga parter är delaktiga vid 

skrivande av kontraktet för att ha möjligheten att kunna vara med och påverka och i 

allra största mån undvika missförstånd. En annan viktig aspekt av detta är att göra 

alla införstådda med vad de kan förvänta sig samt vad som förväntas av dem själva. 

Detta är särskilt viktigt då detta avgör när samarbetet har fyllt sitt syfte och därmed 

upphör. 

När väl arbetet har tagit fart bör man ha regelbundna träffar tillsammans med 

mentorn och beställaren för att säkerställa att projektet går i rätt riktning. Dessa 

möten är viktiga för att kontrollera att bägge parters intressen blir bejakade så att 

inte den ena parten tar över allt för mycket och bara ser till sitt intresse. Utan dessa 

möten tror vi att samarbetet riskerar att tappa sitt ursprungssyfte och istället 

kanske fokus hamnar någon annan stans. Upptäcks detta försent kan det vara svårt 

att hinna utföra arbetet man har kommit överens om inom den uppsatta tidsramen. 

7.1 Lärdom för Kompetens för tillväxt 

Figur 2 i teoriavsnittet visar innovationsprocessens olika steg. Vi tror att ett 

samarbete inom kompetens för tillväxt endast kan behandla de första två stegen, 

genererings- och selekteringsfasen. Implementeringsfasen skiljer sig från de andra 

stegen på grund av att det kan ta väldigt lång tid att slutföra och det kan vara 

beroende av externa relationer(Bessant & Tidd, 2007). Eftersom tidsramen för 

projekt inom kompetens för tillväxt är så pass knapp tror vi att det är svårt att hinna 

med detta steg och att det dessutom kan hota resultatet från de övriga stegen 



Mälardalens Högskola, Akademin för Innovation, Design och Teknik               
Karlsson, D. & Norman, J. 2012 

 

 

 32 

eftersom man då behöver stressa igenom och inte hinner arbeta igenom dem 

ordentligt. 
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8  Vidare forskning 

Vidare forskning borde syfta till att ta reda på om småföretagen i projektet 

kompetens för tillväxt verkligen erhåller kompetens som tillåter dem att växa 

långsiktigt. Detta är viktigt då vi anser att långsiktig kompetens och kontinuerlig 

tillväxt borde vara det primära syftet för projektet. 

Eftersom detta har varit en kvalitativ uppsats som har utförts ifrån en fallstudie kan 

trovärdigheten vara hög, dock kan reliabiliteten vara låg då exakt samma 

förutsättningar kan vara svåra att uppnå och replikera. Därför skulle fortsatt 

forskning kunna vara att göra en liknande studie vid ett senare tillfälle då fler har 

gått igenom samma situation som vi. Då skulle en kvantitativ metod vara möjlig och 

resultatet av den skulle få en högre trovärdighet. Detta resultat skulle i sin tur 

kunna ligga till grund för en modell som universitet och högskolor skulle kunna 

arbeta efter i strävan efter att optimera dess samarbeten med små företag. 
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