
 

  

SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE 
Innovation i samverkan Små & stora företag ”Liten möter stor” 

Katarina Nordström & Göran Havert 
Johanneberg Science Park  

Sammanfattning 
Vi har med vår förstudie startat ett systematiskt arbete för att öka förekomsten 

och kvaliteten hos samskapande innovation mellan små och stora företag genom 
att överbrygga fundamentala skillnader i kultur, strategier, organisatoriska 

strukturer, och därigenom realisera en hittills outnyttjad potential för innovation 
och ekonomisk utveckling i regionen.  
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1. Inledning 
Johanneberg Science Park har under 2021 bedrivit förstudien ”Liten möter stor” där vi kartlagt 
behovet av att öka förekomsten och kvaliteten hos samskapande innovationsarbete mellan små och 
stora aktörer, samt skissat på nya processer för hur innovationssamverkan kan bedrivas för att nå 
mest gynnsamma effekter. 
Utöver kontakt med ett stort antal små och stora företag har vi intervjuat forskare vid Göteborgs 
universitet samt flera företagsinterna innovationshubbar och tagit del av deras erfarenheter rörande 
”open innovation”.  Förstudien har även kommit att beröra området testbäddar då vi ser möjligheter 
att utveckla de samverkansprocesser vi saknar och vill skapa, i samverkan med våra testbäddar i 
Västsverige.  

2. Definitioner & förkortningar 
Det finns en egen begreppsflora i den här innovationsvärlden, här är en ord- och begreppslista som vi 
gärna hänvisar till. Den återfinns på s 9 i Vinnovarapporten ”Företagsinitierade innovationshubbar i 
Sverige”, den finns inlänkad som pdf i kapitel 14 Dokument & Bilagor.   

3. Bakgrund 
Behovet av de processer vi försöker planera, skapa, testa, och förbättra har växt fram under vår 
science parks senaste fem år. De asymmetriska samskapande processerna är relativt sällsynta och de 
händer framför allt inte av sig själva, då aktörerna skiljer sig starkt i fråga om kultur, strategier, 
organisatoriska strukturer med mera. Det behövs en facilitator som förstår de olika aktorernas 
drivkrafter och kan få dem att mötas och samverka.  

Vår kontakt med forskare inom Handelshögskolan Göteborg visar att små och medelstora företag har 
svårt att på egen hand inleda fruktsamma innovationssamarbeten med större företag. Vi hade 
tillgång till en egen MATIX-student1 under våren 2020 och där fick vi en hel del forskningsbelägg för 
de erfarenheter vi skaffat genom observation och företagskontakter. Se bilagor under rubrik 14 
Dokument & Bilagor där rapporter, forskningspublikationer och artiklar ger fördjupad 
bakgrundsförståelse. 

Våra kontinuerliga kontakter med små och medelstora företag ger en entydig bild, de är intresserade 
av att stora företag öppnar upp och släpper in dem i sina innovationsprocesser. Vi har i vårt 
sammanhang även ett antal större företag där vi valt ut ett antal att intervjua i denna förstudie.  

 
1 Matix är en Masterutbildning vid Handelshögskolan i Göteborg, där studenterna får jobba med verkliga 
affärsutvecklingscase i tillväxtföretag. https://www.linkedin.com/in/matix1/ ”Vår” student: Niclas Hjertqvist.  

https://www.linkedin.com/in/matix1/


4. Beskrivning 
Ekonomisk forskning har belagt att små företag har innovativa idéer, är snabbrörliga och flexibla 
medan de stora företagen har resurser, strategier och marknadskanaler. Dock är samskapande 
innovation mellan små och stora företag fortfarande ovanligt på grund av fundamentala skillnader i 
kultur, strategier, organisatoriska strukturer mm. Vi har med vår förstudie startat ett systematiskt 
arbete för att öka förekomsten och kvaliteten hos dessa samarbeten och därigenom realisera en 
hittills outnyttjad potential för innovation och ekonomisk utveckling i regionen.  
 
Förstudien har följande huvudaktiviteter: 
• Omvärldsanalys, för att identifiera och knyta kontakt för lärande från liknande initiativ i andra 

branscher 
• Behovsanalys, kontakter med små och stora företag för att förstå behov, identifiera hinder och 

drivkrafter för samarbete samt skapa engagemang för deltagande i innovationssamarbeten. 
• Förankring, säkerställa engagemang via underskrivna avsiktsförklaringar att delta i dialog inför 

genomförandeprojekt från ett antal större företag i samhällsbyggnadsbranschen 
• Detaljerad utformning av processen för samskapande innovation mellan stora och små företag 

från idé till prototyp.  
 
Vi har under förstudieåret gjort följande aktiviteter:  
• Intervjuat fem av Johanneberg Science Parks partners (stora företag) 
• Kartlagt små och medelstora företags behov och möjligheter genom möten, intervjuer och 

enkäter 
• Uppdaterat oss om innovationsstödsystemets aktuella insatser i västra Sverige 
• Intervjuat några centrala innovationshubbar  
• Intervjuat forskare på Göteborgs universitet  
• Engagerat oss i Testbädd Göteborg  

5. Syfte & mål 
Enligt beslutet om stöd ska förstudien starta arbetet för att avsevärt öka förekomsten och kvaliteten 
hos samskapande innovationsarbete mellan små och stora företag och överbrygga deras skillnader i 
kultur, strategier och organisatoriska strukturer, och därigenom realisera en hittills outnyttjad 
potential för innovation och ekonomisk utveckling i regionen.  

Vårt syfte med förstudien är att visa hur en tänkt stödprocess kan öka innovationskraften i det 
sammanhang som Johanneberg Science Park har skapat inom samhällsbyggnadsområdet.  

Målet med förstudien är att nå så många intressenter som möjligt som kan vara intresserade av att 
medverka i ett efterföljande genomförandeprojekt.  

6. Indikatorer 
Vi har varit i kontakt med över 45 olika intressenter inom vårt nätverk, se tabell rubrik 9 Tids- och 
aktivitetsplan. Vi har endast en måttsatt indikator i vår förstudie, fyra signerade avsiktsförklaringar 
från stora partners och delägare. Detta är uppfyllt.  

7. Omfattning   
Förstudien omfattar nedan listade aktiviteter, för mer detaljer om detta se rubrik 11 Projektets 
genomförande nedan.  



• Omvärldsanalys    
Identifiera och knyta kontakt för lärande från liknande initiativ i andra branscher 
 

• Företagskontakter    
Kontakt med små och stora företag för att förstå behov, identifiera hinder och drivkrafter för 
samarbete samt skapa engagemang för deltagande i innovationssamarbeten. Inklusive 
förankring, att säkerställa engagemang via underskrivna avsiktsförklaringar att delta i dialog 
inför genomförandeprojekt från ett antal större företag i samhällsbyggnadsbranschen. 
 

• Kontakt med potentiella partners   
Kontakter med organisationer, projekt och företag i det västsvenska innovationssystemet i syfte 
att hitta rätt kompetenser för att formera en projektgrupp för genomförandeprojektet för att 
utröna: 1. Vilka intressenter finns?  2. Vilka har intresse att delta i projektet? 
 

• Konceptutveckling    
Detaljerad utformning av processen för samskapande innovation mellan stora och små företag 
från idé till prototyp, innehållande konceptutveckling, mål o resultat, organisation, 
genomförande och projektledning.  
 

• Projektledning    
Daglig ledning, planering, genomförande av möten, uppföljning av aktiviteter och resultat samt 
intern kommunikation. 
 

• Extern kommunikation och resultatspridning   
Spridning av förstudiens resultat till deltagande företag och organisationer 

8. Avgränsningar 
Vi har enligt finansiärens beslut avgränsat förstudien till företag inom samhällsbyggnadsbranschen.  

9. Kontakter och aktiviteter 
Vi har genomfört en rad möten, samtal och intervjuer inom förstudien. Här är de samlade i en tabell 
för ökad överblick och tydlighet.  

Aktivitet Datum & månad 
Små och medelstora företag 
Jetas Quality Systems 16 mars 
Changeware 4 juni 
Brinja 17 juni 
Bergenstråhle & Partners 2 september 
Eicorn 10 september 
Capillary Concrete 5 oktober 
OEM Management  Jan - feb 
X2 Wireless 9 november 
Carlstein & Lind 2 december 
  
Stora företag 
Semcon 8 feb 
Peab 7 mars m fl 



Next Step Group 16 feb 
Norconsult 18 mars 
HSB 9 juni, 1 dec 
Riksbyggen 11 juni 
Skanska 20 sept 
Tyréns 21, 27 sept 
Södra 26 okt 
AB Volvo 29 nov 
AB Framtiden 7 dec 
Mölndala 8 dec 
  
Innovationshubbar, testbäddar 
Mobility XLab 8 juni, 16 sept 
Indx2021 11 juni 
WSP Growspark 14 juni, 16 aug 
Testbädd Göteborg 22 september 
AstaZero 6 oktober 
Ericsson Garage 11 november 
  
Forskare, akademi 
Björn Remneland, Handels GU 22 april 
Jonas Fasth Handels GU 19 nov 
Anders Ådahl, Chalmers 8 dec 
Susanne Ollila, Chalmers Löpande fr 2017 
Community SME GU/Handels 28 september 
  
Institut 
RISE Månadsvis dialogmöten  
Chalmers Industriteknik Veckovis dialogmöten 
  
Innovationssystemaktörer  
Connect Väst 9 dec 
Founders Loft 14 mars 
Chalmer Ventures 11 februari 
GU Ventures 6, 28 juni m.fl 
Almi 2 feb, 4 maj 
IUC-bolagen x 3 (IUC Väst + Sjuhärad samt IDC) 7 okt, 10 dec m.fl 
GTC 8 okt, 9 dec 
Lindholmen SP 4 nov 
Sahlgrenska SP 26 maj 
SP Skövde 16 mars 
Innovatum/Wargön Innovation 4 nov 
SP Borås 4 mars 
Coompanion 4 maj 
Yuncture 11 mars 
  



Projektadministration  
Interna arbetsmöten Göran & Katarina, JSP Varje måndag 
Interna arbetsmöten större grupp kollegor på JSP Tätast i början 
Arbetsmöten med konsult Varje vecka jan – mars 2021 
Synk m projekt #greenUps JSP 11 februari 
Muntlig presentation vid JSPs styrelsemöte 8 dec 
Presentation i SME-rådet Västra Götaland  4 maj 
  

10. Organisation 
Projektledare från företagskontakter för små och medelstora företag samt affärsutvecklare med 
partneransvar mot stora företag, båda JSP, har drivit processen i team.  

Inhyrd organisationskonsult samt agil projektledning medverkade på timbasis under förstudiens 
första två månader. Karl Sjöblom, OEM Management.  

Administrativ arbetsordning 
Vi har under hela förstudietiden haft arbetsmöten varje måndag 13-15 med få undantag, exkl 
semestertiden. Oftast har Katarina Nordström (pl) och Göran Havert arbetat tillsammans då, men vid 
några tillfällen, speciellt i projektets inledande fas, har fler medarbetare från Science Parken deltagit. 
Det finns mängder med noter, foton på whiteboard-tavlor och annat material från de kreativa 
måndagsmötena.  
Vi har även genomfört avrapporteringsmöten under resans gång för våra finansiärer Tillväxtverket 
och Västra Götalandsregionen, samt SME-rådet i Västra Götaland, Styrelsen Johanneberg Science 
Park och några olika interna konstellationer på JSP.  
Våra möten har dokumenterats med noter och en standardagenda, exempel på några mötesnoter 
samt agenda finns bifogade under rubrik 14, Dokument & Bilagor.   
 
Mest av allt har vi träffat företag, små och stora företag, även där finns mängder noter som vi gärna 
delar med oss av vid förfrågan. Det skulle uppta alltför stort utrymme här! 

11. Projektets genomförande  
a. Inför projektstart  

Strax innan förstudiens start genomgick vi i projektledningen en digital utbildning inom den nya 
standarden ISO 56002: Innovation Management System. Lärdomarna därifrån använde vi med 
framgång i kontakter och intervjuerna med de olika företagen och aktörerna för att förstå och 
jämföra deras olika innovationsprocesser. Vi hade även en kortare genomgång av agil projektledning, 
vilket kan komma att bli användbart i genomförandeprojektet.  

Masterstudent Niclas Hjertquist vid MATIX-programmet vid Göteborgs Handelshögskola valde 
Johanneberg Science Park som case för sitt examensarbete 2020. Arbetet gav värdefull input, 
forskningsförankring och nya perspektiv som vi har använt i denna förstudie.   

b. Omvärldsanalys    
Vi har kartlagt en rad initiativ och arenor för att hitta rätt och intressanta partners för samverkan, 
samt för att mappa upp hur innovationsstödskartan ser ut idag. Här är några intressanta nedslag: 

KIVI – Kollaborativ Innovation – ett tidigare JSP-projekt m Susanne Ollila, Teknikens ekonomi och 
organisation, Chalmers. Här finns värdefulla metoder och verktyg framtagna för open innovation!  



• Metoder, modeller och verktyg (Ecoplan)  
• Intermediärverktyget, introduktion (JSP)  
• Intermediärverktyget (JSP) 

Testbädd Göteborg – en samlingsarena för testbäddar, dvs delade utvecklingsmiljöer som driver 
innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. 
Ignite Sweden – syftar till att främja innovation och påskynda kommersialiseringen genom att koppla 
startups till stora företag och offentliga organisationer. I vår intervju med Filip Tideman, Ignite 
Sweden framkom att de ser sin matchmaking-tjänst som en leverans till andras plattformar och 
initiativ, vilket skulle passa vårt genomförandeprojekt perfekt. 

Varför projektet behövs är för oss glasklart. Det händer mycket bra för de små och medelstora 
företagen i innovationsstödsystemet. Men det finns luckor som vi vill överbrygga med vårt 
genomförandeprojekt.  

De forskare vi har intervjuat är försiktigt positiva, deras tvekan gäller de stora företagens dynamiska 
kapacitet, dvs förmåga att ta in nya perspektiv och på djupet göra en förflyttning. Där får vi se hur 
långt vi kommer. Men för de små och medelstora företagen finns större hopp, de är vana att arbeta 
snabbt, lätt och agilt, ta in input utifrån och ändra på sin affärsmodell när marknaden så kräver. Där 
mellan de stora och små finns luckor att överbrygga.  

De företagsinterna innovationshubbarna som har växt fram de senaste åren är nog bra för 
deltagande parter, men de ger en fragmenterad karta med spretiga insatser. De jobbar ofta inte 
utifrån trippelhelix-perspektivet och dessutom oftast helt parallellt med det offentliga 
innovationsstödet, där de inte nyttjar de resurser som finns i form av aktörer och pengar. Och som vi 
ser det kräver innovation och utveckling inom vårt område samhällsbyggnad ett större perspektiv, 
”the greater good”. Här behöver alla goda krafter dra åt samma håll för att vi ska kunna ställa om 
mot hållbarhet och ökad perspektivtäthet som är vårt mål i allt vi gör. Det börjar även komma fram 
forskning som visar att innovationslabbens idéer är relativt kortlivade (Se avhandling 
”Innovationslabbens idéer kortlivade”, den finns inlänkad under rubrik 14 Dokument & Bilagor)  

Dessutom finns sen ett par år en standard för innovationsledning, ISO 56002. Den är ett gott 
hjälpmedel i vårt arbete med open innovation och facilitering av insatser för omställning mot 
hållbarhet.   

Även testbäddar är ett relativt nytt fenomen, och vi är starka och organiserade på den fronten här i 
Västsverige. Men det saknas incitament att ta de testade idéerna ut i skarpt läge, uppskalning och 
implementation. Det visar den färska testbäddsrapporten (se rubrik 14 Dokument och Bilagor), det 
saknas processer för att driva innovationerna vidare till bärande affärer efter testbädden. Här finns 
det fler luckor att överbrygga.   
  

c. Företagskontakter 
Stora företag. Vi har kontaktat våra stora partners och delägare i Science Parken, se mer under rubrik 
12 Resultat. Här är ett exempel på en konkret aktivitet som vi genomförde på förfrågan från Peab, en 
pitch där vi servade med 11 SME med olika lösningar.  Detta kokades ner till 3 finalister som fick 
pitcha sina idéer för en jury av erfarna verksamhetsledare inom Peab. Se klippet här (youtube): 
Peabs Draknäste HSB Living Labs 24 H-event 15-16/4. Se aktiviteter rubrik 9 Kontakter och aktiviteter.  
 

Små och medelstora företag (SME). Vi träffar årligen över hundra små och medelstora företag och 
bilden är tydlig, de är intresserade av samverkan med stora företag. Just nu pågår dialog om energi- 
och ITK-lösningar med samhällsbyggaktörer i Mölndals stad, och flera småföretag har signalerat 
intresse för att presentera sina lösningar och ett första möte är planerat till 19 januari. Vi har även 
skickat ut en enkät till en mindre grupp SME, här visar enkätsvar att följande intresseområde finns: 
Inrätta nätverk och communities inom olika samhällsbyggnadsområden, bl.a. proptech, contech och 
hållbart byggande.  

http://ecoplan.se/2019/04/29/en-skrift-om-hur-du-lyckas-med-samarbeten/
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Introduktion%20till%20imverktyget.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/KIVIimverktyget.pdf
https://www.businessregiongoteborg.se/sites/brg/files/downloadable_files/testbaddsrapport.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nni1r1RKJFg
https://www.youtube.com/watch?v=nni1r1RKJFg


Vi väver även in SME-medlemmar Västsvenska Kemi- och materialklustret, bas- och guldmedlemmar i 
vårt eget medlemsnätverk för SME samt hyresgäster och kontorsgrannar i Science Parken som vi 
träffar på organiserad basis via Team Områdesutveckling tillsammans med Akademiska Hus och 
Chalmersfastigheter. 

Vår plan är att bygga förtroende mellan olika aktörer samt små och stora företag, Johanneberg 
Science Park är nyckelresurs och möjliggörare här. Metoden är att vi först bygger förtroende med 
både stora och små företag, därefter sammanföra dem. De ”Pratar olika språk” som vår 
Mastersstudent Niclas Hjertquist uttrycker det. Där kommer vi in som tolk, mäklare, möjliggörare, 
katalysator och facilitator. 
 

d. Potentiella projektpartners  
Flera större företag har kontaktats, vilket har resulterat i att fyra avsiktsförklaringar har inkommit, se 
bilagor. Vi har även förslag på intressenter som kompletterar näringslivet i ett kommande 
genomförandeprojekt. Se rubrik 12. Resultat.  
 

e. Arbete med hållbarhetsfrågor 
Vi kommer att utveckla metodik för att kvalificera genomförandeprojektets ingående innovations-
aktiviteter utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för att därmed kunna prioritera 
aktiviteter och insatser med hög hållbarhetspotential. Ett par konkreta exempel kan vara inom 
arbetspaketet ”Konceptutveckling”, delaktivitet ”Genomförande”:  
Kontakter med nätverken Female (entreprenörer i Ale kommun), Säkra kvinnor (kvinnliga 
styrelseledamöter) samt Women in Tech (kvinnor i teknikbranschen). Intervjuer ska genomföras för 
att öka förståelsen för kvinnors situation, behov och drivkrafter i företagandet. Detta ska leda till en 
tydlig policy för jämställdhet för genomförandeprojektet. 
Vi kan även öppna en process för kontakter med företag som kan vara intressanta för 
samverkansprojekt men idag kan bedömas befinna sig långt från att komma i fråga som 
samarbetspartner. Intervjuer ska genomföras med minst tre sådana företag, för att kartlägga 
specifika utmaningar och behov för dessa grupper. Det kan till exempel röra sig om företag som drivs 
eller leds av utrikes födda eller företag som arbetar med socialt entreprenörskap. Detta ska resultera 
i en tydlig policy för inkludering för genomförandeprojektet. 
Vi planerar även för genomgång och dokumentation av principerna för cirkulär ekonomi och hur 
dessa kan inkluderas i innovationsprojekt.  
Vårt hållbarhetsarbete ska beskrivas i en checklista för hållbarhet för genomförandeprojektet, vi har 
börjat skissa på en sådan checklista nu i förstudien, bifogas under rubrik 14, Dokument & Bilagor. 

f. Projektledning    
Daglig ledning, planering, genomförande av möten, uppföljning av aktiviteter och resultat samt 
intern kommunikation. Veckovis arbetsmöten m standardagenda, enstaka avrapporteringsmöten till 
finansiärer samt kollegor och styrelse på JSP. Se datum under rubrik 9 Kontakter och aktiviteter. 
 

g. Extern kommunikation och resultatspridning  
Spridning av förstudiens resultat till deltagande företag och organisationer sker i direkt kontakt med 
parterna när denna rapport är godkänd och kan spridas.  
För att väcka intresset för projektet skrev vi tidigt i förstudien följande nyhetsartikel som ligger 
publicerad på JSPs hemsida sen 24 februari, 2021. Den fick även spridning via JSPs externa 
nyhetsbrev samt i sociala medier. Nu efter förstudiens slut uppdaterar vi nyhetsartikeln och sprider 
den nya versionen i utskick + sociala medier. Rapporten kommer även att fortsätta spridas när vi 
startar vårt ansökningsarbete inför genomförandeprojektet.  
 

https://www.johannebergsciencepark.com/nyheter/snart-ska-liten-mota-stor


h. Konceptutveckling  
I. Hur ska det framtida genomförandeprojektet organiseras?  

Vi tänker oss en bas gängse projektpraktika med arbetspaket för de löpande aktiviteterna i vår 
samverkansprocess – inledande aktiviteter inkl innovationskartläggning och omvärldsbevakning -> 
matchning -> innovationssamarbeten.  

II. Vilka roller behövs?  
Vi behöver säkra upp att tid finns för arbetspaketledare att driva sina respektive processer. Dessutom 
behöver vi experter, där har vi hela vårt nätverk = vår rikedom att söka i!  

III. Ska projektet genomföras som ett samverkansprojekt?  
Ja i allra högsta grad.  

IV. Finns det kopplingar till andra program? 
Vi ser tydliga kopplingar samt även nedan där vi listar övriga teman som vi behöver approchera och 
integrera i vårt genomförandeprojekt.  

V. Vilka ska delta i projektet? 
Små och medelstora företag är kärnan och huvudrollsinnehavarna, men vi behöver även stora företag 
som då får delta in kind med sin tid. Dessutom en rad experter av olika slag, här kan vi behöva hitta 
leverantörer i form av konsulter.  

VI. Vilka intressenter finns?  
Vi har pratat med en rad SME-företag som är intresserade, och vi har de fyra undertecknarna av 
avsiktsförklaringar se rubrik Resultat 12:c. Dessutom intressenter som vi listat under punkt 11:b ovan, 
Omvärldsanalysen: Testbädd Göteborg, Ignite Sweden, innovationshubbarna, forskare, 
innovationsledare 

VII. Hur kan miljö, jämställdhet, integration och mångfald användas som verktyg i projektet? 
Det här är centrala frågor där vi ser fram emot att väva in så många olika aktörer av skiftande slag som 
möjligt för att bredda mångfalden och förtäta perspektiven. Vi har nämnt några värdeskapande 
aktörer i vår punkt ovan 11:e ang. hållbarhetsfrågor, det är bara skummet på ytan, här avser vi att 
dyka djupt och seriöst. Dessa frågor har äntligen hamnat högst upp på dagordningen, och de är här för 
att stanna. Se Regeringens debattartikel från 8 mars i år. (Rubrik 14, Dokument & Bilagor)  

Förstudien har resulterat i följande tänkta huvudprocess för innovation i samverkan, i ett kommande 
genomförandeprojekt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
I vårt genomförandeprojekt planerar vi att loopa huvudprocessen flera gånger, till exempel fem.   



 
 
Vi har även arbetat grafiskt och överskådligt i Miro, det finns ett utkast till projektet även i det 
verktyget, se rubrik 14, Dokument & Bilagor.  
 
Här nedan är en tentativ projektplan, här har vi kompletterat med projektledning och 
kommunikation. Det kommer att tillkomma fler teman och områden, se nedan.  

 
 
Vi kommer att vidareutveckla projektplanen i samverkan med aktörerna i kommande ansökan. De 
behov, hinder och möjligheter som framkommer i de dialogprocesserna utgör utmaningar som vi vill 
adressera i vår kommande ansökan till genomförandeprojekt. Vi har under förstudien noterat att det 
finns olika behov och drivkrafter hos de olika företagen.  
 
Övriga ämnen som identifierats som viktiga komponenter i genomförandeprojektet 
I genomförandeprojektet behöver vi väva in ytterligare frågor och teman av mer generell karaktär, 
dessa sorterar vi sen in i gängse projektpraktika med arbetspaket och underordnade uppgifter. Även 
här väver vi in den info, de behov och utmaningar som vi får fram i samverkan med våra partners.   

• Innovationsförmåga 
Detta har vi tangerat i de fem rutorna och looparna ovan, men vi vill förtydliga att timingen är rätt 
för att vi med kraft ska kunna driva innovationsprocesser i samverkan. 



Innovationsledningsstandarden ISO 56002, som lanserades 2019, har fört med sig en tydlighet i 
innovationsprocesserna, och även om de företag och aktörer som vi varit i kontakt med inom 
förstudien har egna metoder och processer, så blir de jämförbara tack vare standarden.    
 

• Open innovation  
Vi har i vår Science Park drivit vägledande projekt inom Open innovation genom åren, nu vill vi ta 
nästa steg där vi sätter ramarna för att skapa samsyn och en plattform för att börja bygga 
framgångsrika, innovativa samarbeten mellan asymmetriska aktörer. Open innovation-
processerna kan användas som ett nytt samarbetssätt mellan stora och små företag som utmanar 
de traditionella metoderna för stora företag att få inflytande i mindre företag genom 
investeringar och ägandeskap. 
 

• Finansiering 
I Västra Götaland går en stor del av våra offentliga, regionala medel till företagsutveckling på olika 
sätt. Det är vår roll i fronten av innovationsstödsystemet nära företagen, att hela tiden hålla 
finansiärer och offentliga aktörer a jour med företagens behov och utmaningar. och hur 
finansieringsstödet kan utvecklas på bästa sätt för att få ut maximal effekt, innovationskraft och 
positiv utveckling i vår region.  
 

• IP- immaterialrättsliga frågor 
Inom förstudien har vi fört dialog med IP-expertis och kommit fram till att följande IP-insatser kan 
vara lämpliga i genomförandeprojektet:  
1. Introduktion och någon form av standardavtal för ingående parter inför uppstart av all form 

av asymmetrisk innovationssamverkan.  
2. Workshop/s i relativ värdering. 
3. Inplanerade, strukturerade Check points i det löpande arbetet. 

 

• Community/nätverk 
Vi har genom åren knutit till oss ett unikt och högt värderat nätverk av små och medelstora 
företag i olika branscher men främst inom vårt område samhällsbyggnad. Vi har samlat företagen 
i ett SME-nätverk löst knutet till vår Science Park. De aktiva nätverk och kluster vi har intervjuat i 
visar på vikten av en nätverksmotor och facilitator. Det är vår roll och vi vill nu utveckla den för att 
kunna arbeta än mer effektivt för att hitta rätt innovativa aktörer till våra planerade 
samverkansaktiviteter.  
 

• Mötesplatsen    
Det fysiska mötet är viktigt för att bygga förtroende och utbyta idéer. Vi öppnar upp ett 
återkommande forum för fysiska innovationsträffar när pandemin tillåter. I vårt nätverk finns 
kompetens och resurser för att skapa attraktiva mötesplatser. 

12.  Resultat 
Vår ansats för förstudien var att visa hur ett framtida genomförandeprojekt kan leda till att 
diversifiera näringslivet och öka innovationskraften i den västsvenska ekonomin genom att initiera 
och facilitera samskapande innovationsprocesser inom samhällsbyggnadssektorn där små och stora 
företag arbetar tillsammans.  

a. I vår rapport har vi visat: 
• Att det finns ett intresse hos de stora företagen att samverka med de små (4 avsiktsförklaringar). 
• Att det finns ett behov och intresse hos de små bolagen att samverka med de stora.  
• Att företagsinterna innovationshubbar saknar trippelhelix-perspektivet och dessutom ofta drivs 

parallellt med det offentliga innovationsstödsystemet; viktiga synergier går förlorade.  



• Att det idag finns en mängd värdefulla testbäddar, men där vi ser ett behov av att vidareutveckla 
nästa steg i någon form av implementeringsfas som kompletterar innovationsprocessen.  

• Att science parken kan ta en viktig roll som facilitator och möjliggörare i open innovation-
processerna. 

• Att vi har en plan för hur olika aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen kan bjudas in att 
samverka i open innovation-processer.   

• Att det går att bygga en generell huvudprocess för innovation i samverkan.   

b. Stora företag 
Följande har signerat avsiktsförklaring: Tyréns, HSB, Norconsult och Wallenstam (se bilagor). 
Ytterligare företag är tillfrågade men svar har ännu inte inkommit: Riksbyggen, Skanska, Peab, 
Akademiska Hus, White, Bengt Dahlgren, Göteborg Energi, Framtiden, Husquarna, Mölndala, AB 
Volvo, Volvo Cars, Ramboll.  

c. Det västsvenska innovationssystemet    
Vi har genom vår unika roll i flera samverkansprojekt och andra sammanhang genom åren, tex 
#greenUps, Inn2Health, Industriell Dynamik, SME-rådet och SmartUp Accelerator m fl kommit att 
arbeta mycket nära våra syskon i det västsvenska innovationsstödsystemet. Vi har lärt känna 
varandras processer och vilka möjligheter som respektive aktör erbjuder. Vi ser en tydlig stafettpinne 
som företagen bär med sig i systemet. Baserat på vår gedigna erfarenhet har vi en tydlig bild av vilka 
parter i det västsvenska innovationssystemet som kan vara värdeskapande aktörer i våra processer i 
ett planerat genomförandeprojekt. Här är en bruttolista:    

Projektledning   
Johanneberg Science Park 
  
Möjliga deltagare från innovationsstödjare(bruttolista, TBD) 
Andra Science Parks i VG 
GU Ventures 
Chalmers Ventures 
Founders Loft 
RISE/CIT 
Coompanion  
Connect Väst 
GTC/IUC Göteborg 
 
Övriga resurser  
Patent-/IP-specialist 
Affärsjurist 
Innovationsledare 
Organisations- och managementexpertis  
Eventexpertis 
   

d. Detta önskas uppnå i ett genomförandeprojekt:  
Satsningen syftar till att diversifiera näringslivet och öka innovationskraften i den västsvenska 
ekonomin genom att initiera och facilitera samskapande innovationsprocesser inom 
samhällsbyggnadssektorn där små och stora företag arbetar tillsammans.  

I praktiken innebär detta att implementera det utvecklade konceptet för "Liten möter Stor" som 
initierar och faciliterar innovationssamarbeten mellan små och stora företag under hela processen 
från idé till prototyp. Förstudiens olika aktiviteter har visat på en tydlig riktning och mejslat fram en 



bild av intressen, trender och behov som tillsammans utgör grunden till den föreslagna 
huvudprocessen.  

Målet med genomförandeprojektet är att ta fram en nyskapande och viktig stödprocess och testa 
den i skarpt läge för att utröna om den kan gynna innovationsarbetet inom hela 
samhällsbyggnadsbranschen.  

e. Tillväxtverket Målgrupper 
Mottagare av förstudien är Johanneberg Science Park och de finansiärer som kan finansiera ett 
genomförandeprojekt. Dessutom kommer företag, organisationer och forskare med flera, som 
deltagit i förstudien att delges resultaten för att öka medvetandet om vilka aspekter som påverkar 
innovationssamarbeten.  

f. Förväntat resultat vid projektavslut  
Vi presenterade i ansökan att resultatet kan falla ut på några olika sätt. Vi har fått in fyra 
avsiktsförklaringar från de partners vi har uppvaktat och vidtalat i förstudien. Härmed är vår enda 
måttsatta indikator i förstudien uppfylld. Därmed har vi nått ett förväntat resultat, det vill säga 
alternativ A i ansökan (enl. nedan). Ett genomförandeprojekt kan planeras och sökas.   

A. Avsiktsförklaringar från företag i tillräcklig omfattning erhålles och relevanta partners kan 
engageras = Ett genomförandeprojekt kan planeras och sökas  

B. Otillräckligt antal avsiktsförklaringar erhålles = Projektidén behöver modifieras för att bli 
framgångsrik och fortsatta företagskontakter krävs. 

C. Inget intresse för idén från vare sig företag eller intermediärer = inget genomförandeprojekt 
planeras 

13.   Erfarenheter 
Tiden är mogen för innovation i samverkan. Ett genomförandeprojekt behövs nu för att adressera de 
utmaningar och utrymmen för förbättring som vi har identifierat i befintliga processer för 
samskapande inom dagens innovationsstödsystem.  

Vår erfarenhet är att olika aktörer har olika bild av vad innovation är, och de beskriver sina respektive 
innovationsprocesser på olika sätt. För att uppnå en förtroendefull dialog mellan de olika parterna 
krävs facilitering och vi upplever att den nya ISO-standarden ISO 56002 för innovationsledning kan 
vara ett viktigt verktyg i dialogen för att nå ömsesidig förståelse.  

Vårt värdeskapande ligger i att vara aktören som ser företagens behov och möjligheter i början av en 
öppen innovationsprocess – hos både stora och små företag. Vi följer med och driver arbetet i de 
matchningar som med fördel kan göras i samverkan med andra aktörer, tex Ignite Sweden, Industriell 
Dynamik, Connect Väst, våra regionala Science Parks och Industriella Utvecklingscenter m.fl aktörer.  

Även vår regions testbäddar är intressanta, och bör kompletteras av processer som kuggar i när 
testet är genomfört, för uppskalning och implementation etcetera (se modul 5 i huvudprocessen) 

En central slutsats är att öppen innovation bygger på förtroende. Vi ska fortsätta bygga på 
förtroendet som vi har grundlagt i förstudien, hos både små och stora företag. För att verkligen 
komma åt varje enskilts bolags drivkrafter för innovation krävs en fördjupad dialog (se modul 1 i 
huvudprocessen). 

Inom samhällsbyggnadsbranschen krävs kapitalstarka aktörer vid planering och genomförande av nya 
stadsdelar. Det är en komplex struktur och det kan vara svårt att se vilken aktör som leder 



innovationsarbetet. Är det kommun, byggande konsortier, beställare som enskilda fastighetsägare, 
arkitekter eller hyresgäster i form av företag eller privatpersoner som kan påverka? 

I denna struktur har innovativa små och medelstora företag svårt att hitta in och tajma sitt 
utvecklingsarbete med behov som kan uppstå under projektets gång, som löper över lång tid, ofta 
mer än 10 år. Därför behövs det en process som stöd, och vi ser att införandet av testbäddar och 
demoarenor kan få stor betydelse i innovationsarbetet och för mötet mellan stora och små företag. 

14.  Dokument & Bilagor 

Mötesdokumentation  
• Dagordning – se standardagenda här 
• Minnesanteckningar, några exempel:  

Noter projektmöte #1 13 januari, 2021 flera delt fr Johanneberg Science Park  
Noter brainstormingmöte 21 januari Katarina Nordström, Göran Havert, Karl Sjöblom  
Noter arbetsmöte 29 januari Katarina Nordström, Karl Sjöblom  

Presentationer  
• Presentation av huvudprocessen inom ett planerat genomförandeprojekt Innovation i 

Samverkan 
• En förklarade presentation om att timingen är rätt för Innovation i Samverkan inkl utsnitt av 

projektprocessen, matchning och dess efterföljande möjligheter 
• En Miro-tavla som visar ett tänkt flöde i vårt genomförandeprojekt och täcker in olika 

intressenter och deras behov och möjligheter  

Avsiktsförklaringar  
• HSB  
• Norconsult 
• Wallenstam 
• Tyréns  

Rapporter 
• Rapport från Vinnova: Företagsinitierade innovationshubbar i Sverige 
• Rapport fr Business Region Göteborg: Kartläggning av testbäddar i Västsverige, augusti 2021 

 
Definitioner & förkortningar 
• Sid 9 i Vinnovarapporten: Företagsinitierade innovationshubbar i Sverige 

Hållbarhet  
• Utkast till checklista för hållbarhet  
• Regeringens debattartikel 8 mars, 2021: Jämställdhet ger starkare och mer framgångsrik 

återuppbyggnad efter pandemin   

Forskningspublikationer  
• Björn Remneland Wikhamn Civilekonom, MSc International Management, Ekonomie Licentiat, 

Filosofie Doktor, Docent  
• Öppen innovation i en nätverksbaserad ekonomi - Fallet AstraZenecas BioVentureHub - Fallet 

AstraZenecas BioVentureHub 
• Öppen innovation E-bok, Svenska, 2012  

https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Standardagenda.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Noter_projmote_1_LMS_Forstude.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Noter_brainstormingmote_20_jan_LMS_Forstude.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Noter_Karl_KN_29_jan.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/bilaga_forstudie_huvudprocess.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/bilaga_forstudie_timing.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Liten%20m%C3%B6ter%20stor_processen_miro.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/HSB.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Norconsult.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Wallenstam.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Tyrens.pdf
https://www.vinnova.se/contentassets/3f4887b02b0e491b9cc772ee13aae5fb/foretagsinitierade-innovationshubbar-i-sverige-vr202011.pdf
https://www.businessregiongoteborg.se/sites/brg/files/downloadable_files/testbaddsrapport.pdf
https://www.vinnova.se/contentassets/3f4887b02b0e491b9cc772ee13aae5fb/foretagsinitierade-innovationshubbar-i-sverige-vr202011.pdf?cb=20201102123631
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/checklista_hallbarhet_utkast.pdf
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2021/03/jamstalldhet-ger-starkare-och-mer-framgangsrik-ateruppbyggnad-efter-pandemin/
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2021/03/jamstalldhet-ger-starkare-och-mer-framgangsrik-ateruppbyggnad-efter-pandemin/
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/organisation-och-ledarskap/organisation/oppen-innovation-i-en-natverksbaserad-ekonomi/
https://www.adlibris.com/se/e-bok/oppen-innovation-9789147107452


• Publikation: Open laboratories as “in-between spaces” Susanne Ollila, Teknikens ekonomi och 
organisation, Chalmers  

• Utdrag ur Masteruppsats ”Vi lyckas eller misslyckas tillsammans” av Niclas Hjertqvist m.fl.    

Ansökan, beslut och förlängning 
• Ansökan – Förstudie Innovation i samverkan små och stora företag - Liten möter Stor 
• Beslut om stöd – Förstudie Innovation i samverkan små och stora företag - Liten möter Stor 
• Beslut om förlängning – Förstudie Innovation i samverkan små & stora företag - Liten möter Stor 

Tidigare JSP-projektet KIVI – Kollaborativ Innovation 
• Dokumentation från tidigare projekt hos Johanneberg Science Park KIVI - Kollaborativ 

Innovation med bl.a. Susanne Ollila, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers: 
• Metoder, modeller och verktyg (Ecoplan) 
• Intermediärverktyget, introduktion (Johanneberg Science Park) 
• Intermediärverktyget (Johanneberg Science Park) 

Artiklar  
• Esbriartikel av Eve-Michelle Basu Innovationslabbens idéer kortlivade Avhandling: Solving for ‘X’: 

Understanding New Venture Units  ladda ner som PDF 
• Esbrirtikel av Jeanette Engzell: Så får du fler intraprenörer i företaget Avhandling: 

Intrapreneurship as an Engine of Corporate Renewal: Exploring the Intrapreneur and How 
Corporate Conditions Influence Intrapreneurial Behavior ladda ner som PDF 

 

 

https://research.chalmers.se/publication/517491
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Niclas_H.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/TVV_Ans%C3%B6kan_Liten%20m%C3%B6ter%20stor.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/TVV_Beslut%20om%20st%C3%B6d_Liten%20m%C3%B6ter%20stor_20292523.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/%C3%84ndringsbeslut_20292523.pdf
http://ecoplan.se/2019/04/29/en-skrift-om-hur-du-lyckas-med-samarbeten/
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/Introduktion%20till%20imverktyget.pdf
https://www.johannebergsciencepark.com/sites/default/files/KIVIimverktyget.pdf
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=2411
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1605948/FULLTEXT01.pdf
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=2406
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1601375/FULLTEXT01.pdf
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