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Öppen innovation och immaterialrätt ur ett anti-

commons perspektiv  
 

Erik Lindblom och Nikolas Käkelä 

 
Den huvudsakliga propositionen i denna studie är att undersöka och 

beskriva öppen innovation. Öppen innovation är en trend som innebär 

att företag alltmer driver en öppen forsknings- och 

utvecklingsverksamhet. Ett växande perspektiv inom ämnet behandlar 

dock det huvudsakliga hindret för detta förhållningssätt. Anti-

commons perspektivet syftar till att belysa problematiken med dagens 

immaterialrättssystem. Med ett induktivt synsätt undersöks 

specialiserade personers uppfattningar om vad öppen innovation 

innebär och vad immaterialrätten har för inverkan på detta fenomen. 

Det resultat som tagits fram är en bild av vad öppen innovation 

innebär i sammanhanget och presenteras i form av tre aspekter. 

Därefter jämförs resultatet med forskning för att klargöra 

problematiken mellan det öppna förhållningssättet och 

immaterialrätten. Avslutningsvis förs en diskussion där det vidare 

fördjupas om problematiken som immaterialrätten för med sig in i det 

pågående paradigmskiftet från stängd till öppen innovation. 

 

Keywords: Open innovation, intellectual property rights, anti-

commons  
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Öppen innovation och immaterialrätt ur ett anti-

commons perspektiv  
 

Erik Lindblom & Nikolas Käkelä 

 
The main proposition in this study is to examine and describe open 

innovation. Open innovation is a trend which means that businesses 

increasingly runs an open research and development function, though 

a growing perspective in the subject treats the main obstacle of this 

approach. The anti-commons perspective aims to highlight the 

problems with the current intellectual property system. With an 

inductive approach, this paper examines specialized persons 

conceptions of what open innovation means and what impact 

intellectual property rights has on this phenomenon. The produced 

results is a picture of what open innovation means in this context and 

is presented in terms of three aspects. Then, a comparison of the result 

and research is made to clarify the problems between open innovation 

and intellectual property. Finally there is a discussion which further 

deepens about the problems that intellectually property brings into the 

ongoing paradigm shift from closed to open innovation.    

 

Keywords: Open innovation, intellectual property rights, anti-

commons  
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Förord 
 

För att förstå avsikten med denna studie finns det anledning att klargöra hur den bör beaktas. 

Studien avser inte att bidra med en konkret lösning på problemen som skildras. 

Innovationsbidraget ligger på en hög abstraktionsnivå, en metanivå, och syftar således till att 

belysa ett stort problem med ett litet anslag. Författarna hoppas kunna bidra med en förståelse 

för en problematik som är mer relevant än någonsin. 
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1. Inledning 
 

Innovation som begrepp kan definieras ”…att göra någonting nytt, att förändra.” (Bessant & 

Tidd, 2011, s. 19) Ett spår inom detta ämne introducerades av Henry Chesbrough och kallas 

open innovation (”öppen innovation”). Chesbrough beskriver ett pågående paradigmskifte där 

organisationer går från att vara stängda till att vara mer öppna. Det stängda förhållningssättet 

innebär att forskning och utveckling (FoU) hanteras internt inom organisationen. Som 

kontrast till detta finns det öppna förhållningssättet som kan beskrivas som att ”…värdefulla 

idéer kan komma inifrån eller utifrån företag och kan så även nå marknaden inifrån eller 

utifrån” (Chesbrough, 2003, s. 43). Kontexten till öppen innovation avser mest att framhålla 

att input kommer utifrån organisationer.  

 

Paradigmskiftet till öppen innovation innebär förändringar i många företags 

innovationsarbeten. Eftersom att fler kunskapskällor finns tillhanda virtuellt samt att 

teknikutvecklingen skapar bättre medel att nå denna kunskap snabbt så får organisationer fler 

möjligheter att införskaffa kunskap externt. Fördelarna med detta är att det skapas 

utgångspunkter för ett mer kostnadseffektivt och tidseffektivt innovationsarbete (Chesbrough, 

2003). Dagens företag, i synnerhet de innovativa företagen, märker hur öppen innovation 

alltmer blir ett måste för att överleva i dagens tuffa affärsmiljö. Många har dock svårt att göra 

entré i det nya paradigmet på grund av konflikter mellan det öppna förhållningssättet och 

vissa aspekter av det stängda. Den starkast lysande och uppmärksammade problematiken 

kretsar kring immaterialrätten. En växande rörelse som engagerar sig i denna fråga är anti-

commons rörelsen. De markerar den negativa rollen som immaterialrätten har över 

innovationskraft och vetenskaplig kunskap. Heller (1998) som återintroducerade begreppet är 

en av de som menar på att immaterialrätten snarare har en strypande effekt på 

innovationskraften än en förlösande effekt, vilket skiljer sig från det allmänna antagandet. 

Debatten är centrerad i frågor kring hur immaterialrättigheter över en viss bit av kunskap 

påverkar benägenheten för framtida forskare att bygga vidare på denna kunskap i sin egen 

vetenskapliga forskning.  

 

En tydlig och växande trend är att allt fler organisationer, företag som universitet, runt om i 

världen söker mer och mer patentskydd för sin forskning. Denna utvecklingsriktning har 

skapat en debatt om hur pass gynnsamt detta är för innovationskraften, vilket är en av 

anledningarna till att anti-commons perspektivet blivit alltmer uppmärksammat (Heller & 

Eisenberg, 1998). Det ökande patenteringstempot har inneburit att ett flertal olika trender har 

tagit fart. Enligt (Spithoven, Vanhaverbeke & Roijakkers, 2013) är en av dessa trender att 

företag söker patent med avseendet att kunna lagra dem i en slags patenreserv. Motivet till 

den växande deponeringen är att göra patent till en slags handelsvara som utbytes med andra 

företags ensamrätter. Vad som händer med immaterialrättens grundfunktion om detta 

fortsätter går bara att spekulera om, men faktum är att det finns kunskap som är fastlåsta i 

dessa patentreserver och således förlorar relevans efter varje år som går (Spithoven et al, 

2013). Då det blir alltmer en självklarhet att anpassa sig till en öppen innovationsstrategi 

skapas problematik ifall organisationer vill söka skydd på sin forskning och samtidigt anpassa 

sig till det öppna innovationsparadigmet.  
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2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva vad öppen innovation är samt hur 

immaterialrätten försvårar för detta förhållningssätt.  

2.1 Avgränsning 
 

Studien avser inte att förklara öppen innovation i det mest övergripande perspektivet utan 

avgränsar sig till att se till fyra relevanta personers uppfattningar kring ämnet. Öppen 

innovation är en term som anses vara vag och oprecis och betydelsen av begreppet kan skilja 

sig något beroende på i vilket sammanhang det används. För att definiera essensen i begreppet 

ansågs det nödvändigt att ta fram en egen begreppsförklaring. Detta syftar till att beskriva och 

kartlägga innebörden av öppen innovation.   

2.2 Problemformulering 
 

Propositionen i denna artikel är att undersöka och beskriva öppen innovation och dess 

problematik med immaterialrätten. 

 

3. Teori 

3.1 Öppen innovation 
 

Öppen innovation myntades av Chesbrough (2003) och menar i att företag kan erhålla 

värdefulla idéer internt inom företaget men även externt, samt att idéerna kan nå marknaden 

både internt och externt. Öppen innovation syftar i detta avseende på hur organisationers 

FoUs verksamhet bedrivs och i vilken utsträckning externt fokus möjliggör mervärde för 

företagen.   

 

Öppen innovation har inneburit en omstrukturering för många organisationers FoUs arbete. 

Organisationerna har gått från det stängda till det öppna förhållningssättet. FoU har med detta 

blivit ett öppet system. Ett öppet system innebär i detta sammanhang att företag har en extern 

hantering av input för att skapa värde samt en extern väg till marknaden. Det externa 

förhållningssättet och vägen att nå marknaden är av samma vikt idag som den stängda 

innovationseran ansåg att intern hantering av idéer och vägar till marknaden var förr. Trots att 

området öppen innovation i stor utsträckning syftar på det externa menar många insatta i 

ämnet att företag som vill tillämpa principen bör kombinera internt och externt fokus för att 

skapa ett dynamiskt förhållande mellan dessa (Chesbrough, Vanhaverbeke & West, 2008).  

 

Det har visats sig vara nödvändigt med ett externt fokus för att behålla ett företags 

kärnverksamhet och vidare kunna utvecklas. Öppen innovation har en stor betydelse i detta 

avseende. Anmärkningsvärt nog har detta visats sig vara mer utav ett viktigt komplement till 

företagens interna FoU verksamhet. Detta stärks av att många organisationer som har ett 

externt fokus har fått bättre resultat på deras interna FoU (Chesbrough & Crowther, 2006). 

Kafouros och Forsans (2012) visar även dem på stödjande resultat på att företag som har 

externt fokus har bra intern FoU verksamhet. De menar att företag som öppnar upp sitt 

informationssökande tenderar att förbättra möjligheterna till ekonomisk tillväxt. Företagen 

som får input utifrån har bättre prestationer och resultat på sina interna FoU verksamheter. 
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Även kunskapsinhämtande från andra nationer har visats öka den egna innovationspotentialen 

mer än ifall man enbart hämtar extern input från inhemska kunskapskällor. Med detta visar 

man att det inte enbart går att tillämpa ett externt förhållningssätt till FoU och inte heller 

enbart ett internt förhållningssätt. Dessa måste samspela för att skapa maximalt värde 

(Kafouros & Forsans, 2012).  

 

Organisationer bör, särskilt inom teknikbranschen, ha en tydlig plan och struktur som 

möjliggör öppen innovation. Detta gäller först och främst inom FoU. Man behöver strukturera 

sig på detta sätt för att kunna hänga med i den snabba utvecklingstakten. Organisationer som 

öppnar upp sin syn på utveckling till ett mer externt fokus får bättre möjligheter att utveckla 

ny teknik. De beskriver att företag i ett tidigt utvecklingsstadium bör leta extern input på 

djupet. Informationssökning på detta sätt menas vara bra precis i början av en 

utvecklingsprocess då den teknik man vill utveckla ofta är under omfattande förändring. De 

företag som söker ny information på detta sätt finner ofta möjligheter till mer radikala 

innovationer eftersom att inputen är mer framtidsfokuserad. Lead users och universitet blir 

ofta en källa till kunskap i djupsökningen då de sitter på de senaste idéerna och kunskapen 

inom specifika områden (Laursen & Salter, 2006). Företag av olika storlekar använder dessa 

kunskapskällor för att utveckla teknik men även för att utveckla organisationen. Trots att stora 

företag lättare kan bedriva öppen innovation då de har mer resurser är det är inte enbart dem 

som anpassar sig till ett externt fokus. Även mindre företag använder detta arbetssätt för att 

utvecklas. Små och medelstora företag (SMF) har i själva verket visats sig vara mer beroende 

av öppen innovation än vad större företag är. Detta kan förklaras genom att SMF har mer 

avkastning på de produkter som de lanserar från öppen innovation än vad större företag har. 

En lyckad lansering av en produkt är således viktigare för SMF eftersom de har mer att 

förlora om de inte lyckas. De större företagen är inblandade i fler aktiviteter som rör öppen 

innovation vilket resulterar i en finansiell riskspridning. SMF har däremot färre aktiviteter 

men högre intensitet på varje enskild aktivitet vilket är förklaringen till att dem är mer 

beroende av enskilda projekts framgång (Laursen & Salter, 2006).  

 

Resultat visar att SMF som samarbetar med andra innovativa företag ökar chanserna för att 

företaget ska kunna skapa värde. Det är inte detsamma för större företag då de har andra 

partners som kräver ett annat tänkande. Där förväntas dem få högre ekonomisk vinst på 

samarbetet. Detta kan SMF lättare undvika då de är mer flexibla i val av samarbetspartners 

(Spithoven et al., 2013). 

 

Samarbeten är något som genomgående beskrivs som en viktig del av öppen innovation. 

Öppen innovation innebär i stor utsträckning att samarbeta med externa partners. Ett sätt att 

möjliggöra nära samarbete är att placera organisationer i kluster. Porter och Stern (2001) 

beskriver att kluster är en geografiskt koncentrerad plats där ett flertal organisationer placerar 

sig för att möjliggöra samarbete mellan företagen. Med detta blir externt fokus och 

kommersialisering lättare att göra möjligt. Företagen som är placerade i ett kluster är ofta mer 

konkurrenskraftiga jämfört med andra liknande företag. Anledningen är att kluster erbjuder 

organisationer flexibilitet att snabbt kunna agera för att göra idéer till verklighet. De 

underlättar för innovation då de nätverk som organisationer behöver för att kommersialisera 

finns tillhanda i en geografisk närhet (Porter & Stern, 2001). 

Öppen innovation är i grunden mycket externt koncentrerat vilket innebär att fungerande 

samarbeten är essentiellt. Detta är något som möjliggörs genom kluster. Inom kluster är det 

dock inte enbart företag som samarbetar. Även samarbeten med universitet är ett viktigt 

avseende i frågan om vart företag väljer att leta efter input. Universitetssamarbeten har visats 

sig vara oerhört centralt för öppen innovation då det ofta är forskare som sitter på ny kunskap. 
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Dessa samarbeten skapar således möjligheter för företagen att lansera forskarnas idéer. Detta 

är en av de främsta metoderna för att föra fram nya innovationer genom (Mansfield & Lee, 

1996). Speciellt viktigt har samarbeten med universitet visats vara för industriella 

innovationer. Mansfield och Lee (1996) visar i sina studier att de universitet som industrierna 

hänvisar till som det mest bidragande för deras produkt och processutveckling tenderar att 

vara de som är ledande producenter av ny fundamental kunskap. Dessa universitet har en stor 

påverkan på industriella innovationer på kort sikt såväl som på lång sikt. Det är dock inte bara 

toppuniversiteten som är viktiga för industriell innovation. Även andra nivåns universitet ser 

ut att ha en mycket viktig och möjligtvis underskattad roll i detta avseende. I studien visar 

man att stora teknikbaserade företag har varit näst intill lika troliga att stötta FoU på 

godtyckliga universitet så som på framstående universitet. Detta tyder på att mycket av den 

FoU som är stöttad av industrin kan göras bra på mindre prestigefyllda institutioner 

(Mansfield & Lee, 1996). 

 

För att framhäva teknologisk utveckling och industriella innovationer har mångfald inom 

forskning och bland universitet sina fördelar. De ledande universiteten har väldiga kapaciteter 

och styrkor, men i steget då företag behöver interagera med universitetens personal som är 

redo att fokusera på deras omedelbara problem och hjälpa dem tillämpa ny kunskap så kan 

mindre prestigefyllda universitet ha komparativa fördelar. Detta är fallet enligt många företag. 

En annan viktig aspekt som beskrivs handlar om effekterna av vart universiteten är placerade 

geografiskt sett. Speciellt när det kommer till måttligt rankade fakulteter så verkar det 

geografiska läget vara av central betydelse. Det finns en variation av tillämpad forskning och 

utveckling som stöttats av studiens företag. Denna forskning visar på att sannolikheten för att 

ett universitet ska samarbeta med ett företag är minst tio gånger så stor om det är ett 

närliggande universitet istället för ett mer avlägset universitet. Även om det finns fler 

kommunikationsmöjligheter så är avståndet mellan universitet och industri fortfarande spela 

en betydande roll för industriella innovationer (Mansfield & Lee, 1996).  

 

Samarbeten mellan akademi och industri har länge funnits och är viktigt i många avseenden 

för innovation. För att kunna anpassa sig till det nya, öppna paradigmet är det svårt att ha kvar 

det gamla samarbetstänkandet. Det beskrivs i forskning att man måste synliggöra behovet av 

att bryta ner de kulturella och organisatoriska barriärer som finns akademi och industri 

emellan. Man pekar på att universiteten lider av att vara isolerade från den reella 

marknadssituationen. Även om förbättringar har skett de senaste åren så finns det fortfarande 

teknologi och kunskap hos universiteten som inte sprids tillräckligt. Ett av de stora 

debattområdena kring detta är immaterialrätten. Eftersom att akademisk forskning ofta målas 

upp som nytta för allmänheten så har ökningen av patenterande inom universitet fångat en hel 

del uppmärksamhet. Där industrin en gång tjänade på ett utbytessystem med akademin baserat 

på en informell byteshandel söker nu universiteten kontraktsenliga bytesvärdes-baserade 

relationer. Spänningen som skapats av denna kommersialisering har lett till samtal kring sätt 

att utnyttja akademisk kunskap utan att äventyra universitetens grundläggande roll. Detta 

innebär att universitetens ökande patenterande möjligtvis kan begränsa universitetens nytta 

för allmänheten (Rappert, Webster & Charles, 1999). 

 

Lika som samarbete är viktigt är involvering av innovationernas användare eller kunder 

betydande. Kundinvolvering menar på hur organisationer involverar och samarbetar med 

kunder i utvecklingsarbetet. Detta fenomen kallas för user innovation, eller kundinvolverad 

innovation (Von Hippel, 2005).  Att kunder är viktiga för företags innovationsarbete är 

välkänt. Von Hippel (beskrivet av Bogers, Afuah, & Bastian, 2010) visar resultaten av en 

undersökning där man granskade 111 innovationer med syfte att undersöka vad som var 
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källan till framtagandet av innovationen. Resultatet visade att i 80 procent av fallen var det 

just kunden som var ursprunget till innovationen och värdeskapandet (Bogers et al., 2010). 

Detta belyser vikten av att samarbeta med människor som använder innovationerna. Det är 

oftast dem som har bäst kunskap om hur innovationerna används (Bogers et al., 2010).  

 

Internets framväxt har gjort det möjligt för kunder att lättare komma med input och påverka 

produkter och tjänster. Detta har skett bland annat i form av olika internetplattformar så som 

forum, bloggar och kommersialiseringssidor. I en studie om hur dessa plattformar möjliggör 

kundinvolverad innovation har (Antikainen, Mäkipää & Ahonen, 2010) visat att användarna 

av plattformarna inte nödvändigtvis bidrar med idéer för att tjäna pengar, även om också det 

är möjligt. Kunderna tenderar att bidra på grund av ett intresse inom ämnet eller för idén 

snarare än för att tjäna pengar på det. Man involverar sig för att vidareutveckla idéer, för att få 

feedback och för att skapa samarbeten. För öppen innovation är dessa plattformar av stor 

betydelse eftersom de möjliggör för alla, företag såväl som privatpersoner, att öppet lägga ut 

sina idéer vilket skapar en demokratiserad utvecklingsprocess (Antikainen et al., 2010). 

3.2 Immaterialrätt 

 
Tidigare har många forskare ansett att immaterialrätten har en positiv effekt på den växande 

innovationskraften eftersom att den syftar till att ge innovatörer en ensamrätt på sin idé under 

en given tidsram. Ett växande perspektiv i frågan markerar dock den negativa rollen som IPR 

(Intellectual Property Rights) har över vetenskaplig kunskap. Anti-commons perspektivet som 

introducerades av Heller (1998) menar på när man ges rätten att exkludera andra från en 

bristvara och när ingen har en effektiv förmån för användning. Finns det för många ägare med 

rättigheter att exkludera andra så blir resursen benägen att bli underutnyttjad. (Heller & 

Eisenberg, 1998) menar på att ökning av IPR över vetenskaplig kunskap hindrar framsteg och 

begränsar kumulativ innovation. Det blir fler och fler människor som har idéer som 

förverkligas. Antalet patentansökningar har drastiskt ökat och det finns inga tecken på att det 

höga patenteringstempot ska avta. I USA har fler patent blivit registrerade sedan år 2000 än 

vad som registrerats sammanlagt under de 40 åren innan dess. Antalet publicerade 

vetenskapliga artiklar ökar varje år och det blir bara fler länder som involverar sig i denna 

innovativa våg (BBC Horizon, & Strong, 2013). Det är inte bara företag och privatpersoner 

som är de som ökat sitt patenterande. Även universiteten i USA, som tenderar att gå mot mer 

fundamental forskning än industrin, har iscensatt aggressiva patentkampanjer (Pearce, 2013). 

Även i Kina växer den ökande patenteringstakten bland företag och universitet (Hu & 

Mathews, 2008). 

 

Bristerna med det nuvarande patentsystemet är uppenbara när många väljer en öppen 

innovationsmodell. Nivån av problematik skiljer sig beroende på vilket fält och teknologi man 

talar om. En av teknologierna som är i akut behov av en förändring är nanoteknologin. Där 

har teknisk komplexitet i kombination med byråkratisk misskötsel av nanoteknologiska 

patentansökningar skapat ett tätt moln av överlappande fordringar och rättigheter. Om inte en 

förändring sker snart finns det en risk att grundläggande vetenskap blir låst till ett system som 

fördröjer teknisk utveckling i årtionden (Pearce, 2013). Även inom den medicinska branschen 

är patentsystemet ett problem. Judd (2013) beskriver att medicinsk forskning är i pågående 

förändring till ett mer öppet system där FoU sker mer externt eftersom det visat sig vara mer 

ekonomiskt. Detta för med sig problem med IPR då det hindrar forskning på mer komplexa 

sjukdomar. Eftersom svåra sjukdomar kräver längre tid för att nå ett resultat blir kostnaderna 

högre och det tar längre tid att få tillbaka på de investeringar man har gjort. Det nuvarande 

patentsystemet hindrar ett snabbt och effektivt sätt att få ut nya läkemedel på marknaden 
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eftersom det är anpassat till intern FoU. Detta gör att de som är i behov av medicinen blir 

lidande (Judd, 2013). 

 

I dagens företag, i synnerhet de innovativa företagen, känner man att marken rör sig kring IPR 

relaterade frågor och man är väl medvetna om den ökande betydelsen av immaterialrätt 

(Candelin-Palmqvist, Sandberg & Mylly, 2012). Syftet med det nuvarande patentsystemet är 

att främja innovatörer till att dela deras idéer med publiciteten i utbyte för ett 

myndighetsforcerat privat monopol. Potentialen för monopolets vinster är ett intuitivt 

incitament för innovation och kan faktiskt vara orsaken till den ekonomiska tillväxt som 

frodades under den industriella revolutionen. Bilden av att immaterialrätten fungerar som en 

katalysator för innovation är ett antagande som tydligt kan ses i den nutida expansionen av IP-

relaterad legalisering. Idag har allt fler kommit till ett stadie där en växande tveksamhet till 

det nuvarande patentsystemets effekt börjar spegla sig i framtidsspekulatörer och i 

vetenskapliga studier. Ett antal studier visar på att immaterialrätten snarare har en strypande 

effekt på innovationskraften än en förlösande effekt. Denna slutsats kan kort förklaras med 

följande ineffektiviteter som immaterialrätten för med sig: (1) högre transaktionskostnader för 

kunskapsutbyte saktar ned den tekniska framfarten, (2) patenterande av byggblocks-

teknologier, det vill säga patenterande av enskilda komponenter inom mer omfattande 

teknologier håller tillbaka efterföljande forskning och utveckling. (3) Problem i att flexibla 

och otydliga krav för patent håller bort simpla, förnuftiga lösningar på problem. (4) Att det 

finns många patent som inte används utan bara omöjliggör andra från att följa de existerande 

undersökningslinjerna (Pearce, 2013). 

 

Murray och Stern (2007) visar att IPR hämmar vetenskaplig kunskap och förklarar att en av 

anledningarna till detta är dual knowledge. Dual knowledge innebär att en enskild upptäckt 

kan bidra till både vetenskaplig forskning och kommersiellt användande. En följd av detta är 

att den räknas som både en forskningsartikel och ett patent samtidigt. Detta kallas patent-

paper pairs, eller patent-artikel par. Det finns dessutom en fördröjande tidsintervall som 

patenten går igenom för att kunna bli beviljade. Det kan dröja flera år för att få sitt patent 

beviljat efter att kunskapen ursprungligen är beskriven genom en första publicering av 

artikeln. När en patentansökan väl godkänns minskar referenserna till publikationen mellan 10 

-20 % och fortsätter att minska med tiden.  Det innebär att patent-paper pairs hamnar i en 

situation där publikationerna endast blir användbara tills att patentet är beviljat. Patent skiljer 

sig även åt beroende på var i världen de beviljas (Murray & Stern, 2007). 

 

Bland de patent som tas fram av universitet visar (Lissoni, 2012) att det skiljer sig mellan 

Europa och USA på vem som äger patenten. I USA äger universiteten majoriteten av de 

patent som de själva tar fram. I Europa däremot är det företagen som har flest äganderätter på 

universitetens forskning. Universitet i Sverige har få patenträttigheter även i förhållande till 

Europa. Det är en tydlig skillnad mellan patenteringskulturen i Europa och USA där Sverige 

faktiskt räknas som ett extremfall (Lissoni, 2012). 

 

Den kunskap som förknippas med patent-paper pairs diffunderas inom två distinkta 

immaterialrättsmiljöer. Den ena i samband med den fördröjande tidsintervall som patenten går 

igenom för att beviljas och den andra efter att formella IP-rättigheter beviljas (Murray & 

Stern, 2007). IPR-frågor är på detta sätt viktigt för många olika typer av företag. Intressant är 

dock att SMF tenderar att enbart söka patent på teknik som har en stark förväntad framtid på 

marknaden. Större företag däremot tycks patentera alla innovationer de tar fram vare sig de 

förväntas ge vinst eller inte. Större företag använder på detta sätt IPR som en handelsvara med 

andra stora företag, vilket resulterar i att IPR inte i första hand används för att 
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kommersialisera utan snarare för att monopolisera (Spithoven et al., 2013). Dessa trender har 

vuxit fram ur en alltmer aggressiv patentmiljö där de stora företagens valda riktning leder till 

ett överpatenterande.  Det hindrar andra företag och innovatörer från att använda den 

teknologi som sitter fastlåst i de stora företagens patentarkiv. Vissa av de låsta teknologierna 

används som handelsvaror för att byta till sig patenterade tekniker som man själv vill ha 

äganderätt på. De flesta blir dock kvar i arkiven där de går till spillo. Detta blir ett indirekt 

hinder för öppen innovation. 

  

4. Metod 
 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer i direkt möte med respondenter.  

Intervjuformen var semistrukturerad då det gav undersökarna en generell frågestruktur och 

skapade möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Grundad teori (GT) användes som metod och 

ansågs som relevant eftersom den till skillnad från andra ansatsmetoder inte utgår från tidigare 

forskning, utan snarare låter teori växa i takt med undersökningsprocessens gång.  

4.1 Deltagare 
 

Studien innefattade fyra respondenter varav två jobbade med innovationsledning och två 

jobbade med patentfrågor. Respondent 1 arbetar på ett regionalt innovationsföretag och 

arbetar som innovationsrådgivare. Den andra respondenten arbetar som global 

utvecklingschef på ett större internationellt teknikföretag och den tredje respondenten arbetar 

som Patent Officer på samma företag. Den sista respondenten arbetar på ett högre lärosäte 

som affärsutvecklare. Studien utgick med utgångspunkt i respondenternas generella 

uppfattning om öppen innovation och immaterialrätt. Respondenternas ställning i innovations 

och patentområdet ansågs vara allomfattande vilket resulterade i att fyra intervjuer blev 

tillräckligt som underlag för att genomföra studien. Ett bekvämlighetsurval användes för att 

finna respondenter. Då studieobjekten fanns tillhanda lokalt och var tillgängliga för 

undersökarna blev detta mest lämpligt. Urvalskriterierna för val av deltagare var att de ska 

jobba med innovationsledning, patent eller ha specifik kunskap inom området öppen 

innovation. Ingen ersättning erlades till deltagarna.  

 

Respondent 1 (R1) Regionalt 

innovationsföretag 

Innovationsrådgivare 

Respondent 2 (R2) Större internationellt 

teknikföretag 

Global utvecklingschef 

Respondent 3 (R3) Större internationellt 

teknikföretag 

Patent officer 

Respondent 4 (R4) Högre lärosäte Affärsutvecklare 
 

4.2 Procedur 
 

Syftet med studien presenterades för deltagarna via e-post där undersökarna uppmanade 

deltagarna att svara om något var oklart eller att återkomma med en tid för intervju. 

Intervjuerna i sin tur hölls på vardera respondentens arbetsplats. Väl på plats så presenterades 

återigen syftet med undersökningen samt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer.  
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Informationskravet, respondenterna meddelades om att intervjuen var frivillig och deltagarens 

roll i undersökningen.  Samtyckeskravet, respondenternas samtycke till medverkande 

tydliggjordes. Konfidentialitetskravet, respondenternas personuppgifter behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet, undersökarna förklarade att informationen 

enbart kommer att användas till det forskningsändamål som presenterades för respondenterna. 

Undersökarna fick respondenternas tillåtelse att spela in intervjun för att sedan transkribera. 

Efter genomförd intervju fick respondenterna förfrågan om att bli kontaktade på nytt för 

kompletterande information om nödvändigt, vilket respondenterna accepterade.  

 

4.2.1 Grundad teoriprocess  

 

Studien tillämpade GT som metod eftersom det gav undersökarna möjlighet att ha ett 

induktivt synsätt där datainsamling blev en process som genererade nya frågeställningar och 

hypoteser. Grundad teori är framtaget av (Glaser & Strauss, 1967) och är en process som 

innebär utformning av teori där undersökningsprocessen systematiskt formar teori i relation 

med insamlad data. Undersökarna har fört denna process i följande steg. (1) teoretiskt urval, 

(2) kodning, (3a) mer data behövs, eller (3b) teoretisk mättnad.  

 

Teoretiskt urval är en urvalsmetod som (Hartman, 2001) menar syftar i att finna kategorier, 

egenskaper och samband där insamlingen av data sker fortlöpande genom undersökningen. 

Urvalet ska finna empiri genom att jämföra den data som undersöks med varandra. Det 

kontinuerliga jämförandet ger undersökarna möjlighet att välja vad för information som 

behövs för att utforma teori. Glaser och Strauss (1967) menar att dataprocessen på detta vis 

blir kontrollerad av den växande empirin.  

 

Undersökarna tillämpade det teoretiska urvalet för datainsamling genom kvalitativa 

intervjuer. Inledningsvis var idén att se till lokala aspekter för öppen innovation. Därför 

inleddes undersökningen med att intervjua R1 som är verksam som innovationsrådgivare på 

ett regionalt innovationsföretag. Han förväntades ge en övergripande bild över både nutiden 

och framtiden kring hans arbete med öppen innovation. Undersökarna fick i detta skede en bra 

övergripande bild över lokala aktörers situation i dagsläget och möjligheter i framtiden.  

 

Som kontrast till den lokala aspekten skapades ett intresse för ett mer internationellt 

perspektiv inom ämnet. För att nå en teoretisk mättnad ansågs ett kontraperspektiv vara 

nödvändigt. Denna information nåddes genom en intervju med R2 som arbetar som global 

utvecklingschef på ett större internationellt teknikföretag. Respondenten har arbetat och varit 

stationerad på olika platser i världen vilket ytterligare betonar respondentens internationella 

perspektiv. Intervjun analyserades och jämfördes med den från den tidigare intervjun. Båda 

svaren, trots kontrasten på respondenternas ansvarsområden, visade på problematiken mellan 

öppen innovation och immaterialrätt. För att nå teoretisk mättnad beslutades att mer detaljerad 

data kring patentens roll i ämnet var nödvändigt. 

 

R3 som arbetar som Patent Officer på ett större internationellt teknikföretag intervjuades för 

att bredda kunskapen om immaterialrättens roll för öppen innovation. Efter analys av denna 

intervju och jämförelse mellan de tidigare analyserna hittades en annan gemensam nämnare, 

att samarbeten mellan företag och universitet var väsentligt. 

 

Tidigare data visade på företagens åsikter kring öppen innovation och immaterialrätt. För att 

komplettera kunskapen intresserades undersökarna av data från universitet och högskola för 

att se patentens inverkan både från företag och högskolas perspektiv. En fjärde intervju ansågs 
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nödvändig för att få mer data inom detta område. R4 arbetar på ett högre lärosäte och har 

hand om externa relationer. Med denna insamlade data ansåg undersökarna att teoretisk 

mättnad nåddes då underlag för att forma ett resultat fanns.  

 

Kodning är det andra steget i processen och är sättet där textmassa analyseras och kodas för 

att ta fram kärnan i texten. Innan kodningen börjar transkriberas intervjuerna till textmassa. 

Kärnan som tas fram ska kunna beskrivas i en kategori som ska vara så pass övertäckande att 

den ska kunna beskriva allt resultat som tas fram. Kodningen inleddes genom en 

begreppsindikatormodell som vars syfte var att bryta ned text och synliggöra begrepp. Ett sätt 

att förhålla sig till kodning är genom öppen kodning vilket är vad undersökarna tillämpade. 

Detta inleddes genom en öppen fas. I detta stadium skapas så många kategorier som möjligt 

ur data. För att få fram kategorier användes faktisk kodning där undersökarna såg till de 

begrepp som framtagits och bestämde en övertäckande benämning på de gemensamma 

begreppen. Andra delen var den axiala fasen, denna del innebar att hitta relationer mellan de 

kategorier som tidigare funnits och bestämma dess egenskaper. Avslutningsvis kom den 

fokuserade fasen som innebar att relatera kategorier med varandra tills kärnkategorierna var 

framtagna. Denna fas pågick tills den teoretiska mättnaden nåddes. Här användes teorietisk 

kodning som syftade i att finna relationer och gemensamma kategorier som tillslut resulterade 

i ett teoribidrag (Hartman, 2001). 

 

Undersökarna tillämpade detta sätt att jobba med textmassa för att bryta ner de genomförda 

intervjuerna i kategorier. Denna process skedde mellan varje intervju för att kunna analysera 

och bestämma om teoretisk mättnad var nåd eller om mer data behövdes.  

 

Teoretisk mättnad var det slutgiltiga stadiet i processen. När det inte längre fanns mer värde i 

att samla data för att det inte genererade några nya kategorier och när empirin hade 

genomgåtts så många gånger att inga nya slutsatser drogs nåddes den teoretiska mättnaden. 

För att nå reliabilitet i undersökningen inkluderade undersökarna data i ett 

mångfaldsperspektiv för att kunna bedöma om undersökningen var klar. Bedömningar om 

mättnad är uppnått eller om det behövdes mer data gjordes efter varje slutförd kodning 

(Glaser & Strauss, 1967). Behövdes mer data bestämde sig undersökarna för var denna 

information gick att hitta (Hartman, 2001). Undersökarna ansåg att teoretisk mättnad nåddes 

efter fyra intervjuer då underlag för att övergripligt beskriva området fanns samt att kärnan i 

problemet ansågs finnas.      

4.3 Material 
 

Inför respektive intervju konstruerades en specifik intervjuguide anpassad för respondenten. 

Intervjuguiden användes för att ha en grundstruktur med möjlighet för följdfrågor. Utöver 

intervjuguiden användes en diktafon med syfte att spela in intervjun. 

 

5. Resultat 
 

Undersökningen har visat vad som karaktäriserar öppen innovation i allmänhet utifrån 

respondenternas perspektiv och vilket som är det största hindret. Studien fann att öppen 

innovation är ett transparent förhållningssätt mot externa partners, kunder och en transparent 

FoU verksamhet. Ett gemensamt hinder för dessa aspekter är immaterialrätten som gör det 
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svårt att tillämpa det transparenta förhållningssättet. Tre aspekter av öppen innovation och det 

genomgående hindret för att tillämpa principen är teoribidraget som tagits fram.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Egen illustration av resultatet) 

5.1 Öppen innovation 
 

Det huvudsakliga som togs fram av empirin är en beskrivning av vad öppen innovation 

innebär för respondenterna i studien. Kategorin genomsyras av de tre innovationsaspekter 

som blev resultatet av studien. Öppen innovation beskriver i detta avseende hur de tre 

underliggande aspekterna är en del av respondenternas bild av vad öppen innovation innebär 

samt hur immaterialrätten försvårar öppenheten.   

5.2 Samarbete 
 

Resultatet visar att välfungerande och tydliga samarbeten mellan företag och universitet är en 

bild som alla respondenterna beskriver som öppen innovation. Respondenterna menar att om 

öppen innovation ska fungera behövs det samarbetas, R2 betonar detta som essentiellt. 

Samarbete var enligt samtliga respondenter en, om inte den viktigaste beskrivningen som 

möjliggör öppen innovation.  Ett öppet innovationssamarbete bland teknikföretag innebär att 

företag med intressanta teknologier gemensamt arbetar för att möjliggöra en situation där 

båda parter kan tjäna på samarbetet. Inom det större internationella teknikföretaget är vikten 

av att ha ett kontaktnät som möjliggör detta betydande för deras tekniska utveckling. De 

sammanhang där öppna samarbeten förekommer mest är genom kontakter med andra 

branscher. Till exempel är man tillsammans med många andra större företag med i 

branschorganisationer där man reglerar och standardiserar utveckling så att inte olika företag 

utvecklar samma lösningar på samma problem. R1 beskriver att mindre företag har ett mer 

lokalt kontaktnät för att dra nytta av varandras kompetenser. Samtliga respondenter var 

tydliga med att samarbeten är betydelsefulla och att olika samarbeten behövs. Respondenterna 

menar också på att man måste samarbeta mer och synligare för att öppen innovation ska få 

genomslag fullt ut. R2 beskriver att framtiden för öppna innovationssamarbeten i vissa 

områden går mot att bli mer transparent. Han beskriver att inom teknikutveckling i hans 

bransch försöker man ha en transparent dialog med den akademiska världen och med andra 

företag eftersom det skapar ett bättre varumärke för företaget. Med detta menar han att 

samarbete, speciellt med akademin, möjliggör öppen innovation eftersom man direkt söker 

input från omvärlden samt att dialogen är transparent. Att samarbeta med företag beskriver 

han kan vara annorlunda, det större internationella teknikföretaget köper ibland upp mindre 

företag med intressant teknologi, och på så sätt samarbetar man med det företaget, men då 

med äganderätten. Framtiden för öppna och transparenta samarbeten innebär även problem. 

Problemet finns framförallt företag emellan och det handlar om patentfrågor och äganderätter. 

Öppen 
innovation

Samarbeten Kundinvolvering
Forskning och 

utveckling

Immaterialrätt
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Både R3 och R4 som har insyn i patentfrågor menar att det kan behövas en förändring i 

patentutformning för att möjliggöra och underlätta öppen innovation och ett transparent 

samarbete.  

5.3 Kundinvolvering   
 

Att involvera kunder i samarbeten och i FoU är väsentligt för att ha det transparenta 

förhållningsättet. Kunderna hos det större internationella teknikföretaget har en roll som gör 

dem mindre synliga då de som slutanvändare oftast är kundens kunder. R2 beskriver att man 

behöver göra de slutgiltiga kunderna synliga för att enklare kunna få input. Problemet med det 

är att företagets struktur försvårar detta. Mindre företag som synliggör kunden har det enklare 

eftersom dem träffas i mer direkta möten och på så sätt lättare kan få input. Det större 

internationella teknikföretaget arbetar i dagsläget med kundinvolvering genom att be kunder 

svara på enkäter om deras produkter medan det regionala innovationsföretaget har en direkt 

kommunikation med kunderna och får därmed kunden involverad direkt. Båda företagen 

anser att den tydligaste trenden inom kundinvolvering är webbaserade plattformar så som 

forum, bloggar och kommersialiseringssidor. Det är en trend som både R1 och R2 tror 

kommer få ökad betydelse i framtiden. R2 anser att kundinvolvering via öppna webbaserade 

plattformar är något som i dagsläget är svårt att applicera just på deras företag eftersom att 

man inte kan patentera om man använder den formen av utveckling eller finansiering. 

Däremot kan det redan idag vara mycket användbart för mindre aktörer och borde leda till att 

fler människor kan realisera sina idéer. Man har dock lyckats plocka fram ett 

utvecklingsverktyg som fungerar som en webbplattform. Där kan kunderna göra applikationer 

till företagets robotar som sedan kan delas med andra användare. Det fungerar som ett app-

bibliotek för industrirobotar. Man tror att man kommer få se mer och mer produkter som 

interagerar med denna typ av plattformar. Eftersom att det större internationella 

teknikföretagets produkter är väldigt abstrakta så är det svårt att göra dem intressanta för 

gemene man. Genom att arbeta med applikationer och liknande så kan man dock göra sina 

produkter synliga för kunderna vilket är viktigt. Även R1 poängterar problematiken mellan 

webbaserade plattformar och patentskydd. Man tror att det kommer vara en växande trend 

med dessa men att det inte kommer bli mer än ett komplement till de befintliga rådgivnings- 

och finansieringsmöjligheter som finns redan idag. Man är dock redo att anpassa sin 

verksamhet till de webbaserade plattformarnas intåg i företagsvärlden ifall det skulle krävas. 

5.4 Forskning och utveckling  
 

Forskning och utveckling syftar i vad företagen gör för att bedriva utveckling och ta fram 

innovationer. Framförallt så är det inom externt FoU arbete. Ett externt fokus är kärnan för att 

tillämpa öppen innovation i FoU. R2 menar att den sidan i företaget växer men att man kliver 

försiktigt fram och detta på grund av svårigheter med immaterialrätt. Han menar ändå att man 

i framtiden kommer arbeta mycket mer på detta sätt. Även R1, från det regionala 

innovationsföretaget, menar på att externfokusera utveckling är viktigt och råder sina kunder 

att arbete efter detta. Båda dessa respondenter ser också trenderna att företag bli alltmer öppna 

med sin utveckling, framförallt bland IT relaterade företag. De ser mer samarbeten mellan 

företag som har en annan syn på var man letar efter input. Respondenterna menar att 

modernare företag har lättare att tillämpa extern fokuserad FoU då de har tagit till sig internet 

mer som en grundfunktion i deras kärnverksamhet. Samtliga respondenter beskriver även att 

man kan komma att behöva anpassa sin egen FoU verksamhet till de 

kommunikationsmöjligheter som internet fört med sig. Genom internet möjliggörs ett 

transparent sätt att arbeta och bedriva utveckling på då man lättare kan få input från användare 
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och utvecklare. R1 menar på att internetplattformar för innovationsrådgivning och 

finansiering av idéer i dagsläget kompletterar deras och även andra företags befintliga 

verksamhet. Han menar att man kan se detta som ett sätt att arbeta med sina kunder i 

framtiden i avseendet var hans kunder kan välja att utveckla sina idéer någonstans. Dessa 

beskrivningar syftar på att anpassning till internet är väsentligt redan idag men att det kommer 

bli ännu viktigare i framtiden. 

 

R2 menar på att problemet med en transparent FoU verksamhet är att de kan leda till 

konsekvenser när det kommer till vilken information som blir öppen. Han syftar på att det 

måste föras en diskussion om vad man väljer att ha öppet ”…det är ju inte så att man vill 

lägga ut det amerikanska elnätet på clouden hur som helst. Alla har vi ju sett Die Hard 4.0”. 

Så beskriver respondenten valet av vilken information man ska ha i åtanke när man formar en 

öppen struktur. Respondenten betonar ändå att extern FoU där alltmer information är öppen 

ligger i framtiden trots vissa försiktighetsåtgärder när det gäller val. R3 beskriver mestadels 

svårigheterna med FoU som är transparent och mer extern och menar att immaterialrätten 

nästan omöjliggör detta. R3 är inte lika säker på att öppen innovation kommer få genomslag i 

framtiden som de andra respondenterna.  

5.5 Immaterialrätt  
 

Alla respondenter var enade och pekade på att ett stort hinder för öppen innovation är 

immaterialrätten. Förklaringen till detta ansågs vara att öppen innovation och 

immaterialrättsansökningar hamnar i konflikt. Det är problematiskt att patentera om man 

publicerar, vilket innebär att om man anammar öppen innovation så blir det svårare att ta 

patent på sin idé. R3 menar att patenterandet ökar runt om i världen och att universiteten även 

förväntas patentera mera. Han berättar om en alltmer aggressiv patenteringskultur där Kina 

ses som den ledande rörelsen i frågan men att det finns en tveksamhet om hur detta ökade 

tempo kring patenterande kommer vara hållbart i framtiden.  Även i samarbeten menade R3  

att öppen innovation är svårhanterligt och berättade om projekt där teknisk utveckling tagits 

fram i ett samarbete med andra organisationer. R3 beskriver hur projekt som drivs genom 

samarbeten ofta riskerar att gå i lås på grund av konflikter kring patentfrågor och äganderätter. 

R4 som är insatt i patent berättar om hur viktigt det är med tydliga avtal i dessa situationer. I 

många fall är det dock svårt att förutse projektens utfall vilket innebär att avtalen kan bli 

bristfälliga. Det är i dessa fall som problematiken kring äganderätter kan få konsekvenser som 

hindrar teknisk utveckling.  

 

R3 och R4 menar på att en växande trend inom patentvärlden är att större företag patenterar 

mer och mer för att skaffa sig en så stor patentbas som möjligt. Anledningen till detta är att 

det möjliggör en byteshandel med patent med andra företag som använder samma strategi. 

Det är inte bara inom samarbeten som immaterialrätten kan ses som ett hinder för öppen 

innovation. Även möjligheten till kundinvolvering försvåras inom tekniska verksamheter. 

Detta eftersom att mycket av företagens forskning och utveckling måste hållas hemlig för att 

undvika att konkurrenter skaffar överskuggande patent. För att möjliggöra ett optimalt 

värdeskapande och involverande av kunder skulle företag behöva dela med sig av så mycket 

information som möjligt. Detta försvåras då företagen måste hålla en stor del av 

informationen dold. Genomgående har alla respondenter beskrivit att immaterialrätten 

försvårar möjligheterna till att arbeta med ett externt fokus. Det finns en tydlig konflikt i 

relationen mellan immaterialrättssystemet och öppen innovation.  R2 och R3 menar att det är 

svårt för industriföretag att kasta sig in i det öppna paradigmet. Det är dock lättare för till 

exempel företag vars kärnverksamhet ligger inom IT, detta eftersom att dem är mer 
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transparenta och oftast inte är lika beroende av att hålla sin forskning och utveckling hemlig. 

Detta gör att industriföretags väg in till ett öppet förhållningssätt blir mer långdragen och att 

förhållningssättet inte blir lika total i sin applicerbarhet. 

 

6. Analys 
 

Öppen innovation enligt (Chesbrough, 2003) innebär att idéer tas fram och når marknaden 

internt men framförallt externt. Det är ett fenomen som föder en diskussion om dess för- och 

nackdelar. Samtliga respondenter i studien är eniga om att öppen innovation ligger i tiden, 

men alla ser också svårigheter med denna princip. Respondenterna beskrev immaterialrätten 

som det som mest försvårar möjligheterna för öppen innovation. R3 och R4 menar att 

patentansökningarna bara blir fler och fler och att de ökar i snabb takt. Enligt anti-commons 

perspektivet (Heller, 1998) så skapar detta problem för innovationskraften men framförallt för 

öppen innovation.  

 

Samarbete är en kärnverksamhet inom öppen innovation och är metoden som de flesta 

använder i någon form när de arbetar med externt fokus. Enligt (Chesbrough et al, 2008) är 

det nödvändigt att arbeta med ett externt förhållningssätt för att ha kvar kärnverksamheten i 

företag. Samarbete möjliggörs ofta genom att företag och universitet arbetar mot 

gemensamma mål. Att stora universitet har ett inflytande på de innovationer vi får fram är 

välkänt (Mansfield & Lee 1996). R3 berättar att när forskare samarbetar med företag, vilket 

de ofta gör, så brukar de inte ha några problem med att skriva över sina framtida eventuella 

upptäckter till företaget. Detta är ett av det faktum som betonar hur universiteten påverkar 

innovation.  

 

Ett naturligt antagande när det kommer till universitetssamarbeten är att det främst är första 

klassens universitet som är intressanta att samarbeta med. Detta är dock ett felaktigt 

antagande. Andra nivåns universitet har även dem en viktig och ofta underskattad roll 

(Mansfield & Lee 1996). Stora teknikbaserade företag har varit nästintill lika troliga att stötta 

FoU på andra nivåns universitet så som på de framstående universiteten. R2 styrker detta då 

han beskriver hur de samarbetar med universitet på olika nivåer runt om i världen. Han 

fortsätter med att förklara att det inte nödvändigtvis är framstående universitet som man är ute 

efter att samarbeta med utan att det snarare handlar om att hitta framstående institutioner på 

universiteten. Det finns också en annan orsak till att företag gärna samarbetar med andra 

nivåns universitet. Anledningen till detta är att personalen på mindre institutioner tenderar till 

att ha högre fokus på de samarbeten som de tar sig an med industrin än vad de större 

universiteten har. Liknande är det bland företag då SMF förefaller att lägga mer fokus på de 

projekt som de tar sig an som innefattar öppen innovation (Spithoven et al, 2013).   

 

Det tycks enligt (Mansfield & Lee, 1996) vara betydande vart universiteten, i synnerhet de 

mindre, är placerade geografiskt sett. Industrierna är mer benägna att samarbeta med 

närliggande universitet än de som är längre ifrån. I detta sammanhang har geografiska läget en 

betydande roll enligt respondenterna. R2 beskriver hur det större internationella 

teknikföretaget samarbetar mycket med närliggande universitet, R1 beskriver hur lokala 

företag samarbetar i en lokal miljö och R4 beskriver hur högskolor samarbetar med 

näringslivet i regionen.   
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För att möjliggöra ett värdeskapande för organisationer är det viktigt med ett öppet system 

(Chesbrough et al, 2008). R2 instämmer i detta då han tror att mer utvekling kommer ske 

öppet och transparent. Han påpekar dock problemet med vilken information som man väljer 

att göra synlig. R3 menar att ett det kan komma att behövas ett nytt immaterialrättsssystem 

som är mer anpassat till hur utveckling bedrivs idag. Kafouros och Forsans (2012) har visat på 

vikten av öppen innovation och att externt fokus är vitalt. Företagen som förhåller sig till detta 

förbättrar möjligheterna till ekonomisk tillväxt och presterar bättre även inom intern FoU. 

Även samarbeten med andra innovativa företag tycks skapa mervärde (Spithovet et al, 2013).  

 

Med alla de kommunikationskanaler som internet fört med sig finns ökade möjligheter för 

öppen innovation. Det har blivit lättare att ha en direkt kontakt med sina kunder vilket tidigare 

inte varit möjligt i samma utsträckning. När det kommer till kundinvolvering så berättar R2 

att det är ett viktigt moment men att det kan vara klurigt eftersom att den slutgiltiga kunden i 

deras fall ofta är kundens kund. Många av de företagen i samma bransch sitter i samma sits i 

denna fråga. Det hade dessutom varit svårt för gemene man att försöka utvärdera en produkt 

som är så pass komplex och högteknologisk. R2 fortsätter med att beskriva hur deras företags 

struktur försvårar kundinvolveringen. Eftersom att företaget är uppdelade i olika divisioner så 

blir arbetet med kundinvolvering ibland krångligt då kunden kan uppleva att de inte har med 

”ett” företag att göra. Kundinvolverad innovation (von Hippel, 2005) är något som visat sig 

vara effektivt för företags innovationsarbete. Om kunder involveras i produktutvecklingen på 

grund av ett genuint intresse i ämnet så kan företaget ta tillvara på det eftersom att det är ett 

kostnadseffektivt sätt att få input på (Antikainen et al., 2010). Om man kan göra produkterna 

intressanta och öppna för användare så kan de självmant intressera sig i produkten vilket kan 

leda till minskade marknadsföringskostnader för företaget. 

 

Kundinvolvering är något som har effektiviserats i takt med internets framfart och det gäller 

för företag att vara medvetna om vilka möjligheter som finns för att få feedback. R1 och R2 

ser hur webbaserade plattformar är något som ökar och är väl medvetna om denna trend. Att 

involvera sina kunder genom webbaserade plattformar är den mest moderna metoden för att 

involvera sina kunder i utvecklingsarbetet. 

 

R3 beskriver tydligt att öppen innovation är i konflikt med immaterialrätten. Han menar att 

många samarbeten kommer till ett dödläge då man inte löser frågan om vem som ska ha 

äganderätten. Detta gäller främst projekt där forskningen förs utav flera samarbetsparter. Han 

beskriver svårigheterna för att företag ska kunna anamma öppen innovation fullt ut eftersom 

det kräver att man då släpper på patenten. Konflikten mellan immaterialrätten och det öppna 

förhållningssättet är uppenbar men något underskattad. Anti-commons perspektivet (Heller, 

1998) är därför viktigt då de synliggör denna problematik. 

 

Antalet patentansökningar har ökat markant det senaste decenniet och det finns inga tecken på 

att takten ska avta. Vetenskapliga publicerade artiklar ökar också i antal år efter år och det blir 

fler länder som engagerar sig i denna innovativa våg (BBC Horizon & Strong, 2013). R4 ser 

en trend att större företag patenterar mer och mer, R3 ser samma trend och betonar ett ökande 

patenteringstempo, framförallt i Kina. Det är dock inte bara bland företagen som 

patentansökningar tycks öka. Universiteten patenterar också i ett ökat tempo, framförallt i 

USA (Pearce, 2013) men även i Kina (Hu & Mathews, 2008). R3 ser samma trend men R4 ser 

inte att svenska forskare tycks patentera mer än vanligt där han är verksam men menar att det 

verkar vara så internationellt sett. En av anledningarna till det ökade patenteringstempot kan 

vara att de större företagen idag patenterar med ett annorlunda syfte. De använder 

immaterialrätten som en handelsvara för att byta med andra företags patentskyddade kunskap 
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(Spithoven et al., 2013). Respondenterna i undersökningen markerar detta som en växande 

trend. Trenden är viktig framförallt för teknikföretag då de ligger i deras kärnverksamhet att 

sälja produkter och med det menat äga patenträttigheter.  

 

Denna patenttrend ser liknande ut bland universitet menar (Rappert et al, 1999, Hu & Mathew 

2008 & Pearce, 2013). Laursen och Salter (2006) menar att en stor del av innovationerna tas 

fram just på universiteten. Då universitet sitter på mycket framtidsfokuserade idéer så hamnar 

dem i centrum för patenthandeln. Med detta kan universitet få en annan roll än de har idag. R3 

och R4 som båda är insatta i patentfrågor menar att utformningen på immaterialrätten kan 

komma att behöva förändras i framtiden för att hänga med i utvecklingen samt att åtgärda de 

problem som finns redan idag. Forskningen som bedrivs på universiteten blir idag oftare 

patenterad än förr. Det innebär att företags samarbeten med universitet blir alltmer 

affärsinriktat och att universiteten blir en konkurrent i patenthandelsmarknaden. Möjligheten 

att universiteten snarare fokuserar på mängden av forskning än att ha kvalité på forskningen 

är en effekt som kan komma med denna trend. Enligt anti-commons perspektivet (Heller, 

1998) är denna trend ett stort problem. Man menar på att denna typ av handel har en 

strypande effekt på innovationskraften (Heller & Eisenberg, 1998). Mer patenterade skapar 

även svårigheter för bland annat SMF att vara med i marknaden eftersom de har mindre 

resurser blir det svårare och dyrare för dem att hålla kvar patenten. De större företagen har 

däremot mer resurser för att ha en patentbas, för dem är detta ett nytt smart sätt att tjäna 

pengar på. R3 talar om att stora företag ofta kör över mindre företag och även universitet 

eftersom de sitter på mer resurser.  

 

Det som huvudsakligen framkommit i dialogerna med respondenter är att 

immaterialrättssystemet begränsar innovationskraften. Detta betonas även i modern forskning 

(Pearce, 2013, BBC Horizon & Strong, 2013, Hu & Mathews, 2008 & Judd, 2013) vilket 

således borde kunna uppfattas som en indikator på att något behöver göras. Trots att en 

förändring anses nödvändig är det förvånansvärt hur få som kommer med konkreta förslag. 

Ett undantag till detta är Pearce (2013) som föreslår att man inom nanoteknologin bör frigöra 

ämnet från IPR lagar och anpassa en open source-strategi för utveckling istället. Vad som blir 

resultatet av den ökande patenteringen går att diskutera men det läggs tonvikt på att det är ett 

problem som hindrar ett modernt sätt att bedriva utveckling på.  

 

7. Diskussion 
 

När begreppet öppen innovation introducerades av Chesbrough (2003) menade många att det 

var ett modernt ord för något som redan var föremål för diskussion. Att ha externt fokus för 

att skapa värde är inget oprövat som har revolutionerat innovationsområdet, bättre uttryckt har 

det belyst ett modernare sätt att förhålla sig till värdeskapande. Det har onekligen växt fram 

fler möjligheter för organisationer att uppmärksamma. Internet medför nya kunskapskällor för 

företag att lägga märke till. Detta har frambringat olika inputkanaler för kunder att ta till och 

inte sällan skapar det en transparent kontakt mellan företag och kund. Eventuellt kan denna 

framväxt följaktligen vara en av orsakerna till att öppen innovation har fått sådant genomslag.  

 

Det är idag många företag som har implementerat öppen innovation som en del av sin FoU 

verksamhet. Det bör dock understrykas att det mestadels är moderna IT- företag som bedriver 

denna typ av verksamhet. Eftersom internet lättast möjliggör ett transparent förhållningssätt så 

har dessa företag bättre förutsättningar i och med att deras kärnverksamhet ligger just inom IT 
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området. I denna studie har det koncentrerats mycket på det större internationella 

teknikföretaget och industrin och med tanke på detta har öppen innovation betonats att ligga 

mer i framtiden snarare än i nuet. Att industri har svårare att tillämpa öppen innovation är 

mycket beroende på att de har sitt värde i de produkter som säljs, med detta blir det essentiellt 

att skydda den forskning som bedrivs. Det är dock accentuerat att en förändring inom 

tillverkningsindustrin är nödvändig för att hänga med i dagens utvecklingstempo. Möjligen 

kan framtiden även inom produktion bedrivas öppen i större utsträckning.  

7.1 Öppen innovation och immaterialrätt 
 

De tre aspekter av öppen innovation som togs fram har alla ett gemensamt hinder, 

immaterialrätten. Immaterialrätten har således den effekten att den tvingar verksamheter att 

balansera på en skör tråd mellan det eftersträvade öppna förhållningssättet och det 

förhållningssättet som krävs för att behålla sina patentskydd. En sådan balansgång hade inte 

behövts om det vore så att immaterialrätten försvann eller förändrades till något i anti-

commons perspektivets tycke. Då hade företag och forskare kunnat fokusera explicit på 

utveckling och inte behövt strukturera sig för att skydda sina monopol.  

 

Framtiden kring immaterialrätten tycks vara svår att förutspå för de flesta. Det är trots allt ett 

system som funnits i alla levande personers hela liv vilket gör att det kan vara svårt att tänka 

sig något annat. Situationen ser dock annorlunda ut idag än vad den gjorde förr. Teknisk 

utveckling har gjort att möjligheterna ser helt annorlunda ut idag. Den centrala innovationen 

som formar och influerar nästan all utveckling är internet. Internets centrala egenskap är att 

det kan involvera enorma mängder människor från alla världens hörn. Detta gör att 

immaterialrätten, vars uppgift är att monopolisera idéer, faktiskt stryper vår allra främsta 

innovations enorma kapacitet.  

 

Det som en gång var ett industrisamhälle har mer börjat likna ett IT-samhälle vilket borde 

innebära att en uppdatering av patentsystemet kan vara gynnsamt för värdeskapandet. Det 

behövs ett system som är anpassat för ett IT-samhälle och inte ett industrisamhälle. I 

bemärkelsen att en förändring av ett utdaterat immaterialrättssystem är nödvändigt så syftar 

det inte på att förbättra det redan befintliga patentsystemet utan snarare på att göra en mer 

radikal förändring. I en artikel från Affärsvärlden (Alpman, M, 2011) beskrivs hur den 

Amerikanska senaten röstade igenom en reform som innebar att göra det lättare att söka 

patent i USA. Detta menades göra det lättare att avgöra vem som har rätten till patentet och att 

införa möjligheter att ifrågasätta patent utan att behöva gå till domstol. Denna reform har 

väckt diskussion bland företagen i USA. De stora aktörerna är positiva, medan SMF har 

påpekat att reformen gynnar storföretagen som med sina jurister snabbt kan skicka in en 

ansökan även om en mindre aktör skulle ha varit först med idén.  

 

Istället för att göra godtyckliga reformer för att förbättra ett gammalt sätt att se på ensamrätter 

borde det föras diskussioner som betonar att förändra patentsystemet mer radikalt. Denna 

radikala förändring som inväntas ska förhoppningsvis leda till att det kan skapas ett 

patentsystem som är bättre anpassat till vår tid.  

 

Att immaterialrätten påverkar olika branscher på olika sätt är inte konstigt eftersom att varje 

bransch är unik i sin struktur och funktionalitet. Idag generaliserar immaterialrätten samtliga 

branscher eftersom att man inte tar hänsyn till de skiljaktigheter som finns mellan till exempel 

framtagning av medicin och utveckling av robotik. Det är faktiskt förvånande att 

patentskydden år 2014 inte är formade efter vad de skyddar. Ett annat faktum som 
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komplicerar immaterialrätten är de skiljaktigheter som finns beroende på vart du vill skydda 

din kunskap. Anledningen till att det finns så många alternativ när det kommer till att söka 

patent beror förmodligen på prisskillnader och på att både små och stora aktörer ska kunna få 

patent som är anpassade efter deras ambition och plånbok. Detta är något som är bra men 

alldeles för komplicerat. Förslagsvis bör samtliga stora branscher ha sin egen myndighet där 

patentens funktion och regler är anpassade till fältet. Detta skulle förhoppningsvis leda till en 

ökad innovationskraft, i synnerhet för de branscher som idag är lidande.  

 

I intervjuerna har det talats mycket om hur universiteten förhåller sig till immaterialrätten. Det 

verkar skilja sig mycket mellan exempelvis svenska universitet och amerikanska universitet. I 

Sverige finns en helt annan patenteringskultur än vad det finns i USA. I Sverige är inte 

forskningen enbart statligt finansierad. Det är ofta så att forskare genomför sina studier med 

extra stöd av företag. När studien är färdig brukar forskarna ganska oproblematiskt kunna 

lämna över kunskapen till företaget. I USA finansieras forskningen oftast av det egna 

universitetet och det är också det egna universitetet som satsar hårt på att se till att kunskapen 

är patentskyddad och kostsam för företag att ta del av. Faktum är att de studier som tar upp 

skillnaderna mellan länders olika patenteringskulturer pekar ut Sverige och USA som varsin 

horisont i frågan. Det är till stor del så att universiteten äger forskarnas patent i USA medan i 

Sverige är det företagen som äger mesta av forskarnas patent. Det är inte lätt att avgöra vilken 

variant som är den bättre men det är onekligen så att patentfrågor i dessa situationer är något 

som är av stor vikt, inte bara för företagen och universiteten utan också för forskarna. 

Faktumet att amerikanska universitet oftare är privat finansierade medan de svenska 

universiteten är finansierade av skattepengar är också något som kan göra en stor skillnad i 

vilken forskning som bedrivs. I Sverige, där universiteten är statligt finansierade, så bör 

riktlinjerna för forskningen vara att den ska bidra till allmännytta eller socialt värde, just 

eftersom att det är allmänheten som finansierar forskningen. I motpolen USA så är 

universiteten oftast privat finansierade vilket egentligen inte ger några automatiska 

forskningsriktlinjer alls. Frågan är om inte forskarna där, medvetet eller omedvetet, 

uppmuntras till att fokusera på vinstgivande linjer i sina undersökningar snarare än de linjer 

som mest avancerar kunskap. Det är mycket möjligt att detta är fallet även i Sverige, men 

tveksamt om det kan vara så i samma utsträckning. Universiteten och företagens hantering av 

immaterialrättsfrågor är fullt förståeligt grundad i faktumet att man behöver pengar. Detta 

borde dock inte vara nödvändigt för forskaren.  

 

Så som tidigare nämnts är också det ökade patenteringstempot ett potentiellt problem. När 

antalet giltiga patent ökar så ökar också antalet tvister. Detta leder ofta till en rättslig prövning 

i domstol där den ekonomiskt starkare parten nästan alltid har ett övertag. Detta leder inte till 

något socialt värde utan leder bara till juridiska kostnader som inte gör samhället något gott. 
Som en följd av att företag och universitet, främst i USA och Kina, tagit till en aggressivare 

patenteringsstrategi så har det växt fram en trend kring byteshandel av patent. Många av de 

större företagen köper upp stora skalor patenterad kunskap och teknologi och får således ihop 

en stor ”patentbank” som fungerar som en slags reserv för framtiden. Företagen har inte alltid 

till avsikt att göra någonting med alla dessa köpta monopol utan i många fall så köper man 

kunskapen för att i framtiden möjligtvis kunna byta eller sälja den mot något som man 

egentligen vill åt. Det finns en klar nackdel i detta eftersom att en hel del kunskap ligger orörd 

i företagens patentsamlingar.  Många fall förblir kunskapen liggandes och når aldrig 

marknaden. Man låser fast kunskap och möjligheter till värdeskapande bara för att hindra eller 

försvåra för andra. Frågan är vad detta kan leda till i längden, om allt fler aktörer lagrar patent 

blir det en form av försäkring för att överleva. Omständigheterna att dessa företag är så pass 

intresserade av att föra en byteshandel med sina patent gör att självaste bytesmarknaden blir 
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transparent och öppen. Företagen kan vara öppna med att visa vilka patent de är redo att byta 

bort samt att de enkelt kan indikera för andra företag vilka patent de är intresserade av att 

införskaffa. Denna transparens ska dock inte förknippas med öppen innovation eftersom att 

kunskapen endast är tillgänglig för åskådning och inte för användning. Eftersom öppen 

innovation anses vara det nya paradigmet är det förvånansvärt att företag anser sig behöva en 

patentreserv för att vara konkurrenskraftiga. Det går inte i enlighet med vad öppen innovation 

innebär. 
 

7.2 Metoddiskussion   
  
Problematiken mellan öppen innovation och immaterialrätt är något som bäddar för en hel del 

diskussion. Till att börja med bör det dock poängteras hur rapportens data blivit relativ till just 

den typen av företag som undersökarna intervjuat. Aspekterna av öppen innovation togs fram 

utefter respondenternas förklaringar av begreppet. Samtliga respondenter talade om 

samarbeten, kundinvolvering och FoU vilket således förklarade deras tolkning av fenomenet 

öppen innovation. Det som även kan understrykas är att detta förmodligen går hand i hand 

med hur långt företaget har gått med sitt öppna innovationsarbete. Det är inte nödvändigtvis 

bransch eller företagsstorlek som avgör abstraktionsnivån utan det handlar snarare om hur 

aktivt företaget arbetar med öppenhet. Poängen är att medans dessa respondenter talar om just 

samarbeten, kundinvolvering och FoU så hade intervjuer med andra företag förmodligen lett 

till andra kategorier så som exempelvis open source eller crowd-sourcing. Detta betyder inte 

att rapportens data är mindre värdefullt eller att respondenternas företag är irrelevanta för 

studien. Det förklarar snarare att rapporten inte nödvändigtvis behandlar samtliga 

organisationer i världen utan är mer relevant för de verksamheter som befinner sig på ungefär 

samma nivå som respondenternas organisationers innovationsarbete.  

 

Med studiens gång har undersökarna fått formulera om problemformulering och syftet. 

Anledningen har varit på grund av det induktiva synsättet som studien avsvedde. 

Problemformuleringen åsyftar med induktivt förhållningssätt i att växa fram i takt med 

studiens gång. Detta försvårade processen eftersom mycket av tiden gick till att begrunda och 

tolka intervjudata. Under studiens gång dök ett antal frågor upp om vad som är viktigt när 

man tolkar data. Kodning, som i detta sammanhang användes för att tyda data, användes i 

enlighet med grundad teori. Denna process var tidskrävande och ofta ineffektiv. Det hindrade 

resten av arbetet eftersom det skulle göras innan resterande rapportavsnitt började. Det 

huvudsakliga alternativet som fanns var om man hade kunnat börja skriva resten av studien i 

takt med kodningen. Då hade det dock funnits en risk att objektiviteten hade blivit bristfällig 

och studiens reabilitet ogiltig. När problemformuleringen inte kunde fastställas i början blev 

val av teori svårare eftersom teoriavsnittet styrdes av kodningen och resultatet. Trots att 

metoden var tidskrävande och i mångt och mycket ineffektiv ansågs grundad teori vara ett bra 

metodval. Metoden gav undersökarna möjligheten till att ha ett neutralt och objektivt 

förhållande till disciplinen öppen innovation.  

 

Grundad teori ämnar sig framförallt inom områden som är relativt outforskade. Trots att 

öppen innovation inte kan kategoriseras som ett outforskat område ansåg undersökarna att 

metoden var lämplig. Öppen innovation är snarare ett utbrett begrepp som innefattar många 

olika tolkningar. Med det induktiva synsättet skapades en egen oberoende tolkning utifrån vad 

som faktiskt undersöktes. Om undersökarna hade valt det motsatta sättet som metod hade 

resultatet sett annorlunda ut. Det hade då blivit en deduktiv studie som testade en redan 

fastställd hypotes och frågeställning. Detta hade oundvikligt inneburit att anta en generell bild 
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av vad öppen innovation innebär och ställt det i förhållande till en frågeställning. 

Undersökarna ansåg att detta skulle bli likgiltigt med andra studier och valde därför att göra 

undersökningen genom grundad teori. 

 

7.3 Slutsatser 
 

Öppen innovation är en samtida vetenskapsgren bland moderna företag och det ligger i 

industriers intresse att implementera detta ännu mer. Därför är det viktigt att se till enskilda 

företags möjligheter att realisera detta öppna förhållningssätt. Öppen innovation i denna 

studies bemärkelse avser tre komponenter som är fundamentala för disciplinen; samarbete, 

kundinvolvering och FoU. För att skapa förutsättningar för att arbeta med dessa tre 

komponenter behöver man synliggöra den växande problematik som finns mellan öppen 

innovation och immaterialrätt. Immaterialrätten har nämligen den effekten att den tvingar 

verksamheter att balansera mellan (1) det eftersträvade öppna förhållningssättet som främjar 

innovationskraften och (2) det framtvingade förhållningssättet som krävs för att behålla sina 

patentskydd. Som den huvudsakliga slutsatsen anses det att immaterialrättssystemet behöver 

en förändring för att vara mer anpassat till ett modernt sätt att hantera innovation på.  

7.4 Framtida forskning 
 

Det som framgår av studien är huvudsakligen problematiken mellan öppen innovation och ett 

förlegat immaterialrättssystem. Ett förslag för vidare forskning i ämnet är att mer ingående 

undersöka vad som kan göras för att utveckla immaterialrättens hantering av den växande 

patenteringen. Med detta kan det vara tänkvärt att undersöka möjligheter för ett nytt system. 

Det kan även vara angeläget att mer ingående se på specifika problem som företag står inför 

och därefter mer ingående undersöka faktorer som förhindrar att öppen innovation ska kunna 

implementeras. 
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