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Sammanfattning 
 
Den svenska skogsindustrin står inför en rad utmaningar inom den närmaste framtiden. 
Bioteknik anses kunna skapa en rad konkurrensfördelar åt svenska skogsindustriföretag för att 
möta dessa utmaningar. I denna kandidatuppsats jämförs de två företagsformerna start-up 
företag och storföretag för att undersöka i vilken organisationsform som bioteknik har störst 
sannolikhet att lyckas kommersialiseras inom. Företagsformerna jämförs genom att studera 
tre dimensioner, vilka uppfattats som särskilt viktiga i det teoretiska ramverk som 
sammanställts i uppsatsen: betydelsen av entreprenören, kunskapen och teknologin.  
 
Resultatet visar att den viktigaste förutsättningen för en lyckad innovationsprocess är en 
entreprenör som har en stor drivkraft och vision, samt en stor villighet att ta risker. Den andra 
undersökta dimensionen, den tekniska och kommersiella kunskapen inom 
innovationsprocessen, förefaller vara mindre viktig då denna i stora företag ofta redan finns 
internt. Start-up företag är benägna att anskaffa kompetensen externt när den saknas inom 
bolaget. Den tredje studerade dimensionen, teknologin som ligger till grund för 
innovationsprocesserna, kommer uteslutande från en akademisk institution. Det finns tre 
kriterier som denna måste uppfylla: patenterbar, unik och har marknadspotential.   
 
Uppsatsen visar att karaktären av de tre dimensioner i innovationsprocessen som studerades i 
hög grad berodde på företagsformen. Entreprenörs-dimensionen föreföll vara särskilt 
fruktsam inom den organisation som start-up företaget motsvarade. Kunskaps-dimensionen å 
andra sidan visade att storföretag har enorma resurser i fråga om kunskap.    
 
Receptet för en framgångsrik innovationsprocess ligger sålunda i att kombinera styrkorna hos 
start-up företag och storföretag. För att göra detta föreslås en utvecklad modell av corporate 
venture, en så kallad tvåhandsorganisation. Denna modell belyser vikten av både inkrementell 
och radikal innovation i ett företag, samt att dessa enheter måste vara organisatoriskt 
separerade. En tvåhandsorganisation kommer enligt resultaten i denna kandidatuppsats att 
vara den organisation som med störst sannolikhet kommer att lyckas kommersialisera 
bioteknik inom skogsindustrin.  
 
Nyckelord: bioteknik, skogsindustri, kommersialisering, tvåhandsorganisation 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den svenska skogsindustrin står idag inför en rad utmaningar till följd av den ökade globala 
konkurrensen och minskande lönsamhet. Tidningen Affärsvärlden skriver på sin förstasida 
den 14 november 2005 om Pappersdöden – Tretton bruk skärs ned, säljs eller läggs ner. På 

bara ett halvår. De största skogsföretagen Stora Enso och SCA har aviserat sparprogram i 
mångmiljardstorlek för att möta den minskande lönsamheten. Skogsindustribranschen räknas 
till svensk basindustri och lägger stor fokus på produktionsprocesser och långsiktig stabilitet. 
Hirsch-Kreinsen et al. (2003) använder begreppet Low and Medium Tech Industries (LMT), 
företag vars forskningsutgifter är mindre än 4 % av den totala omsättningen, och konstaterar 
att dessa står för 97 % av de ekonomiska aktiviteterna i Europa. Den svenska skogsindustrin 
tillhör LMT-företagen. Artikelns författare menar vidare på att många LMT-företag och deras 
produkter överlever och skapar tillväxt tack vare teknologisk uppgradering och ett intensivt 
arbete för att omvandla kunskap till innovationer. Sålunda förefaller innovation var en kritisk 
faktor för ett företags långsiktiga överlevnad. Biotekniken är en högteknologi som har använts 
och skulle kunna användas inom flera olika branscher för att utveckla befintlig teknologi 
ytterligare. Vinnovas rapport om tillväxt i Sverige (2005) drar slutsatsen att biotekniken ännu 
inte fått något större genomslag inom den svenska skogsindustrin. 

1.2 Problemanalys 

1.2.1 Möjligheter med bioteknik 
Bioteknikens utveckling under de senaste årtiondena har skapat nya tekniska plattformar som 
kan ge företag konkurrensfördelar i form av ökad produktivitet, effektivitet och tillgång till 
nya produkter. I den hårt konkurrensutsatta skogsindustrin finns en stor optimism att 
forskning inom bioteknik kan bidra till processutveckling och framtagande av nya produkter. 

1.2.2 Skogsindustrin och biotekniken idag 
Den moderna biotekniken förväntas påverka tre områden inom skogsindustrin (se Figur 1): 
modifiering av råmaterial, modifiering av mikroorganismer och enzymer som används i 
tillverkningsprocesser, samt utveckling av nya produkter eller processer som är mer eller 
mindre avlägsna från traditionell verksamhet inom skogsindustrin, bland annat 
kompositmaterial som ersätter oljebaserade material (Brumer, 2005).  

 
Figur 1 Bioteknik i skogsindustrin. 
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1.2.3 Skogsindustrin och bioteknikens dilemma 
Det finns emellertid ett kunskapsproblem bland skogindustriföretagen om den process som 
transformerar innovativ kunskap till applicerad och konsumerbar innovation, då särskilt i 
fallet kommersialisering av bioteknik. En förklaring anges vara epistemologiska och 
kulturella skillnader som leder till en konfrontation mellan forskningsdrivna akademiker från 
biotekniksektorn å ena sidan, och teknikdrivna ingenjörer i skogsindustrin å andra sidan 
(Laestadius, 1998, s 33). Skogsindustrin har enligt denna artikel en skeptisk inställning, från 
fabriks- till koncernnivå, gentemot bioteknik som utmanar etablerade kompetenser, 
teknologier och rutiner. Forskare inom bioteknik hade 1998, generellt sett, inte identifierat 
skogsindustrin, med sin image av en mogen lågteknologibransch, som nästa stora område 
biotekniken skulle revolutionera. Det finns idag inga artiklar som avser förklara hur 
skogsindustrin kan integrera forskning inom modern bioteknik med hjälp av 
innovationsprocesser i syfte att öka produktivitet och lönsamhet. Likaså finns endast ett fåtal 
svenska företag som aktivt arbetar med bioteknikbaserade produkter i ett skogsindustriellt 
sammanhang (Ny Teknik, 2005). Dessa företag är både små start-up företag och stora 
skogsindustriföretag.  

1.2.4 Vad är bioteknik? 
Slutligen definieras vad som avses med begreppet bioteknik i denna uppsats. En bred 
definition av bioteknik är att det är tekniska tillämpningar av biologiska processer. Man 
brukar skilja mellan klassisk och modern bioteknik. Till den klassiska biotekniken räknas 
tillämpning av olika fermenteringsprocesser, till exempel jäsning. Den moderna formen av 
bioteknik och dess tillämpning inom industrin har sin bakgrund i en rad vetenskapliga 
upptäckter gjorda under framför allt 1970-talet. Stanley Cohen och Herbert Boyer utvecklade 
1973 rekombinant DNA-teknik som möjliggjorde produktion av proteiner från DNA som 
modifierats (Uppsala Universitet, 2005). Boyer var en av medgrundarna till American 
Genentech som 1980 var det första bioteknikföretaget som introducerades på amerikanska 
börsen. 
 
Idag finns ett flertal användningsområden för bioteknik, av vilka läkemedelsutveckling, 
medicinsk teknik och bioteknologiska verktyg hör till de mest dominanta, 83 % av de 
anställda i biotekniksektorn (Vinnova, 2005). I läkemedelsindustrin har bioteknikföretagen 
haft en avgörande betydelse för de senaste decenniernas produktivitets- och 
effektivitetsökningar. Idag råder ett symbiotiskt förhållande mellan mindre bioteknikföretag 
som forskar fram potentiella läkemedel, och större läkemedelsföretag som utför kliniska 
prövningar och marknadsför läkemedel (Nilsson, 2001).   
 

1.3 Problemformulering 
Det finns alltså ett problem i det avseendet att biotekniken skulle kunna skapa nya 
konkurrensfördelar för den svenska skogsindustrin men att det saknas kunskap om hur detta i 
praktiken ska gå till. Det finns ett behov av att undersöka hur en så kallad innovationsprocess 
ska se ut för att kunna kommersialisera bioteknik inom den svenska skogsindustrin. Utifrån 
den fattiga flora av litteratur på området, är en utgångspunkt att studera hur denna 
innovationsprocess sett ut i de företag som verkar inom området idag. En metod är att jämföra 
olika miljöer i vilka innovationsprocessen frodats och se vad dessa har gemensamt. I 
dagsläget har innovation skett i start-up företag och storföretag. Problemformuleringen för 
kandidatuppsatsen blir således att jämföra start-up företag med stora skogsindustriföretag 
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för att undersöka hur bioteknik framgångsrikt kan kommersialiseras inom den svenska 
skogsindustrin.  

1.4 Syfte 
Kandidatuppsatsen syftar utifrån jämförelsen mellan start-up företag och storföretag, till att ge 
ett förslag om vilken företagsform som är att föredra för att kunna kommersialisera 
bioteknik inom den svenska skogsindustrin. Vidare syftar arbetet till att skapa en 
utgångspunkt från vilken vidare forskning inom området kan bedrivas. 

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Undersökning på företagsnivå 
Kandidatuppsatsen avser förklara innovationsprocessen ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 
Arbetet ämnar inte utvärdera tekniska aspekter eller undersöka i vilken utsträckning ett lands 
politik, skattesystem, patenträtt etc. påverkar kommersialiseringen av bioteknik i den svenska 
skogsindustrin.  

1.5.2 Sverige undersöks 
Kandidatuppsatsen avgränsades till Sverige dels för att göra mängden information hanterlig, 
dels för att villkoren för kommersialisering av bioteknik antas vara beroende av i vilket land 
och kulturell kontext som undersökningen genomförs.  
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Teknologiska innovationers betydelse 
Teknologisk innovation är en kritisk faktor för ett företag som vill behålla sin 
konkurrensförmåga (Schumpeter, 1934) och forskning visar att det finns ett positivt samband 
mellan innovation och ett företags prestationer (Han, 1998). Utterback menar på att 
innovationsbenägenheten varierar över en industris livscykel, i början av livscykeln är 
produktinnovationen hög men ju mer mogen industrin blir, desto mindre innovation äger rum 
(Utterback, 1994). Utterback har identifierat tre faser som en industri genomgår. Den första 
fasen kallas ”Flytande fas” och präglas av intensiv produktdesign och stor konkurrens. I 
denna fas är produktinnovation hög, medan lite tid ägnas åt processinnovation. En övergång 
från produkt- till processinnovation är karaktäristika för andra fasen ”Övergångsfas”. I den 
tredje fasen ”Specifik fas” sätts fokus på kostnad, volym och kapacitet. I denna fas sker både 
produkt- och processinnovation endast i små inkrementella steg. De tre faserna fortlöper i 
mogna industrier tills en extern chock inträffar, vilken medföljs av en ny våg av 
produktinnovation. Chocken kan vara en teknologisk förändring, nya konkurrenter etc.  

2.2 Definition av begreppet kärnkompetens 
Med bakgrund av teknologiska innovationers betydelse är det relevant att förstå hur ett 
företag framgångsrikt kan kommersialisera produktinnovationer. Resursbaserad teori har 
utvecklats för att förklara hur företag kan få ett varaktigt konkurrensövertag. Grundantagandet 
för resursteori är att de resurser som ligger till grund för kompetens och produktion är 
heterogent spridda i ett företag (Barney et al., 2001). Dessa resurser är av implicit och social 
karaktär, och består av ledningsförmåga, organisatoriska processer och rutiner, samt 
information och kunskapen som denna styr (Barney et al., 2001). Förmågan att använda dessa 
resurser på företagsnivå betecknas som ett företags kompetens (Foss, 1996).  
 
Prahlad (1993) menar att kärnkompetens är beroende av ett företags resurser och kompetens. 
En teknikinvestering som inte medföljs av investeringar i företagsledning och skapandet av en 
lärandemiljö kommer enligt Prahlad inte kunna i implementeras framgångsrikt (se Figur 2). 

 
Figur 2 Förhållande mellan resurser, kompetens och kärnkompetens 
 
Kärnkompetens kan även förklaras med en funktion innehållande tre variabler (Bull et al., 
2005): 
 
C = f(T,S L) där 
 
C = kärnkompetens 
T = teknologin tillkomst 
S = styrning av företaget 
L = kollektivt lärande 
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2.3 Kärnkompetensens tre komponenter 
I nedanstående avsnitt kommer komponenterna inom kärnkompetens att beskrivas eftersom 
dessa ska undersökas inom ramen för hur bioteknik ska kommersialiseras i skogsindustrin. 

2.3.1 Teknologin tillkomst 
I kandidatuppsatsen kommer teknologin undersökas utifrån hur den tillkommit. Teknologi 
eller innovationer är generellt resultatet av två olika drivkrafter: technology push eller market 

pull (Trott, 1998). En technology push kännetecknas av att vetenskapsmän utvecklar och 
förädlar en produkt, vartefter en marknadsförare puttar (push) in den på en marknad. Ett 
problem för nya uppfinningar inom pappers- och massaindustrin är dessa fodrar nya 
marknader utanför kärnverksamheten. Dessa är oftast små och de förefaller därför inte bara 
ovissa utan även ointressanta och därmed sker ingen provkommersialisering (Järrehult 2005). 
Market pull sker när befintliga företag letar efter bättre teknologier som kan reducera 
produktionskostnader eller öka kvalitén marginellt på befintliga produkter. 
Vetenskapsmännen och marknadsförarnas uppgift blir alltså att utveckla nya produkter som 
fyller ett ”marknadsgap”. Järrehult (2005) menar att om det för pappers- och massaindustrin 
uppstår en möjlighet i ett fönster i marknaden och inser att det egna företaget har 90 % av de 
kompetenser som behövs för att denna innovation skall kunna realiseras, men 10 % fattas så 
behöver denna pusselbit omedelbart anskaffas (jmf kapitel 2.4 om Open Innovation).   

2.3.2 Styrning av företaget 
I kandidatuppsatsen kommer företagsformen som tekniska innovationer kommersialiseras i att 
undersökas. Studien segmenterar undersökta företag utifrån om de är stora industriföretag 
eller start-up företag. Inom dessa typer av företag kan två typer av innovationsprocesser 
bedrivas utifrån karaktären på innovationerna, vilka kan delas in i två kategorier (Rice, 1998):  
 

• Inkrementella (kontinuerlig) innovationer är produktförbättringar och nya produkter 
baserade på identifierade kundbehov. Huvuddelen av industriell FoU faller i denna 
innovationskategori. 

• Radikala (diskontinuerliga) innovationer är nyheter för marknaden och fyller inget 
identifierat kundbehov. Uppkomsten av dessa förändrar villkoren för konkurrens och 
kan ge företag unika övertag. Radikala innovationer baseras alltid på ny teknologi.  

 

I industriföretag tillämpas systematiska processer för att få ut maximal nytta av FoU-
investeringar. Dessa processer kallas ”new product development” (NPD) och har använts de 
senaste 50 åren (Johnson och Jones, 1957). En NPD-process (se Figur 3) startar med en idé 
för en ny produkt, vilken sedan leds genom fem faser och beslutspunkter (Vuola och Hameri, 
2005). 

 

 
Figur 3 Industriell process för produktutveckling  

 
En viktig anmärkning är att NPD-processer inte förklarar hur innovationer uppkommer, utan 
endast ger en organisatorisk beskrivning av FoU-verksamhet. Trots en systematisk 
innovationsprocess misslyckas ofta industriella företag med att kommersialisera nya 
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teknologier, endast 15 % av de nya idéerna går igenom NPD-processen och av dessa är endast 
hälften framgångsrika på en marknad (Griffin, 1997). I huvudsak två orsaker förklarar 
svårigheterna att omvandla nya teknologier till radikala innovationer i såväl stora som små 
företag (Bower och Christensen, 1995). I företag som tillämpar NPD-processen är det de 
befintliga, och inte de nya kunderna, som kontrollerar resursallokering. Dessutom möts 
radikala projekt av ett inre motstånd i företagets egen kultur, människor och processer. 
Investerare kan tolka radikal produkt- och affärsutveckling som avsaknad på fokus. 
 
Högteknologiska start-up företag definieras i studien som företag vilka utgår från radikala 
innovationer och som satsar större delen av sin produktutveckling, produktion och 
marknadsföring på dessa. Högteknologiska start-up företag är intressanta i två avseenden 
(Park et al., 2005). För det första förväntas de spela en avgörande roll i regenereringen och 
tillväxten av nationella ekonomier, genom att på sikt bli framtidens storföretag. För det andra 
arbetar dessa företag i extrema situationer eftersom deras produktutveckling sker både i 
samspel med den absoluta forskningsfronten och i en resurssnål miljö.  

2.3.3 Kollektivt lärande 
Park (2005) argumenterar för att en framgångsrik innovationsprocess kan förstås utifrån en 
modell innehållande tre komponenter: entreprenör, kunskap och teknologi. Entreprenören är 
den drivande personen i innovationsprocessen, kunskap består av organisationen som omger 
entreprenören och hur denna påverkar innovationsprocessen och slutligen teknologin som 
utvecklas genom interaktion med entreprenören.  
 
Entreprenör 
Cantillon (1931) beskriver att vissa individer var särskilt duktiga på att upptäcka skillnader i 
värdet av varor mellan olika marknader och använda denna kunskap för att tjäna pengar. 
Förmågan att upptäcka möjligheter för arbitragevinster är särskilt viktig för teknologiska 
produktinnovationer då dessa ofta begriper en förflyttning av ”lågvärde”-teknologi från ett 
affärsområde till ett annat där det blir ”högvärde”-teknologi (Christensen 1997). Chen et al. 
(1998) har identifierat fem nödvändiga roller och kunskaper som erfordras av en entreprenör: 
marknadsföring (uppfyllelse av marknadsandels-, försäljnings- och vinstmål), innovation (nya 
idéer, produkter, tjänster, marknader), ledningsförmåga (minska risk och osäkerhet, strategisk 
planering, uppnå mål), riskhantering (fatta riskfyllda beslut, arbete under stress och konflikt) 
och finansiell kontroll (kostnadskontroll och finansiell förmåga).  
 
Intraprenörskap definieras som entreprenörskap inom en existerande organisation (Pinchot 
1985). Antoncic (2001) menar att intraprenörskap kan klassificeras i fyra dimensioner. 
1)företagsskapande 2)innovation 3)självförnyelse 4)proaktivitet. Företagsskapande är den 
viktigaste dimensionen då denna leder till nyföretagande inom en organisation. Innovation 
hänvisar till produkter och tjänster som forskas fram de novo eller förbättras. Dimensionen 
självförnyelse är av företagsstrategisk karaktär och inbegriper omformulering av 
affärskoncept, reorganisering och system för att främja innovation. Proaktivitet är i vilken 
utsträckning ett företag försöker att ta ledningen gentemot sina konkurrenter inom viktiga 
affärsområden för lansering av nya produkter och tjänster, samt operationella och 
administrativa tekniker.  
 
Kunskap 
Framgångsrika företag består förutom av en entreprenör, av en organisation som bistår i 
processen att omvandla idé till innovation. Organisationens tidigare erfarenhet av 
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innovationsprocessen beskrivs som särskilt viktig och forskning visar att 60 till 90 % av idéer 
som ligger till grund för start-up företag kommer från tidigare arbetslivserfarenhet (Hills et al. 
1999).  En kategori av kunskap som är kritisk är kommersiell erfarenhet (Bygrave 1997). Det 
är betydelsefullt att känna till sina kunders problem, vilket är viktigt för såväl stora som små 
företag och för det förstnämnda har det visats att framför allt chefer med längre erfarenhet 
bidrar med värdefulla insikter om potentiella marknadsvärden för teknologiska genombrott 
(Collarelli et al., 2001).  
 
Vid sidan av kommersiell kunskap finns också kunskap om teknologi. Granstrand (1998) 
beskriver fyra kunskapsparametrar för teknologi: 

1. Teknologi är ofta en fysisk komponent i innovationsprocessen och är därför beroende 
av material och processer som förändras kontinuerligt över tiden. Om slutprodukten 
har flera sådana teknologikomponenter, fodras specialistkunskap antingen internt eller 
externt för en integration i slutprodukten. 

2. Teknisk kunskap kan vara sammankopplad med naturvetenskap och utvecklingen som 
sker på ämnesområdet. 

3. Teknisk kunskap kan vara lätt att överföra (publikationer, patent), men kan också 
inbegripa mer implicit kunskap och erfarenhet som är svår att kodifiera eller lära ut. 

4. Teknisk kunskap är ofta sammankopplad till externa kunskaps- och regulatoriska 
system (patent- och miljölagar). Alla system fodrar specialister inom företaget för att 
hantera dessa krav.  

 
Teknologi 
Den tredje komponenten som ligger till grund för en framgångsrik innovationsprocess är 
teknologin. Teknologi är inte samma sak som innovation. Innovation är kombinationen av 
teknik och förmågan att lyckosamt kommersialisera den (Järrehult, 2005). Tekniska framsteg 
sker oftast bland företagen i en bransch och mindre ofta i akademiska och statligt stödda 
forskningslaboratorier (Klevorick et al., 1995). Undantaget är bioteknik där en stor andel av 
ny teknologi kommer från forskning på universitet. Shane (2001) har analyserat ett antal 
högteknologiska start-up företag och dragit flera slutsatser: ny teknologi gynnar småföretag 
eftersom storföretag inte har teknologisk kompetens att dominera marknaden, nya företag 
bildas ofta på differentierade marknader eftersom vinstincitamentet inte är tillräckligt för stora 
företag, och ny teknologi är i sig inte tillräcklig för att skapa start-up företag utan ytterligare 
kunskap av entreprenör och organisation krävs.   

2.4 Modern teori om innovationsprocessen 
Chesbrough (2002) beskriver ett paradigmskifte i slutet av 1900-talet när företags syn på 
innovation övergår från ”Sluten Innovation” till ”Öppen Innovation”. Sluten innovation består 
av en sluten vertikal integration av ett företags forskningsaktivteter. Denna paradigm 
upplöstes bland annat på grund av externa alternativ för oanvända företagsteknologier och 
uppkomsten av kompetenta partners för externa samarbeten (Figur 4). Öppen innovation 
innebär att resultaten av innovationsforskning används både i och utanför det forskande 
företaget. Framtagna teknologier som inte kan användas inom det egna företagets 
kärnverksamhet licensieras ut, och teknologier som fodras licensieras in till företaget (Figur 
5). 
 
 



Teori 

- 8 - 

 
Figur 4 Sluten innovation (bildkälla: 
QuickMBA.com) Röd linje visar avbrutna projekt, 
grön linje visar avslutade projekt  

 
Figur 5 Öppen innovation (bildkälla: 
QuickMBA.com) Gröna linjer visar hur projekt 
licensieras in och ut ur företaget beroende på deras 
potential.  

 
Enligt Chesbrough erhåller ett företag värde från en innovation på tre sätt:  
 

• Använder teknologin i existerande verksamhet 
• Licensierar teknologin till andra företag 
• Startar nytt företag som använder teknologin 

 
Modellen med öppen innovation har anammats framgångsrikt av läkemedelsforskande 
bioteknikföretag som kunnat licensiera ut en och samma teknologi till flera läkemedelsföretag 
som alla får exklusivitet för olika marknader. Stora läkemedelsföretag får genom 
inlicensiering tillgång till en teknologi för en lägre kostnad än om de hade köpt motsvarande 
teknologi och därmed uppstår ett ömsesidigt gynnsamt samarbete mellan små 
bioteknikföretag och stora läkemedelsföretag (Ernst & Young, 2005).  

2.5 Organisering av innovativa, etablerade storföretag 

2.5.1 Etablerade och tillväxtaffärsområden 
Govindarajan och Trimble (2005) menar på att radikala innovationer som leder till nya 
affärsområden med hög tillväxtpotential (NewCo) sällan fungerar väl tillsammans med redan 
etablerade affärsområden (CoreCo). Denna onaturliga kombination skapar tre utmaningar för 
NewCo: glömma, låna och lära. NewCo måste glömma vad som gjorde CoreCo 
framgångsrikt eftersom de båda affärsområdena potentiellt är fundamentalt olika. Detta 
betyder att affärsmodellen måste göras om, kulturen i form av resultatmätning, planering och 
individuell utvärdering måste upplösas.  Samtidigt måste NewCo låna vissa av CoreCo:s 
tillgångar, vilket ger ett övertag gentemot oberoende start-up företag. Konkurrensfördelar som 
inte får glömmas är bland annat varumärke, försäljningskanaler och tillverkningskapacitet. 
Likaså måste NewCo vara berett att lära sig saker från början. Det finns ingen generellt 
fungerande inlärningsprocess men det står klart att realistiska prognoser och mål skapar 
incitament för kontinuerligt lärande i en organisation. 

2.5.2 Tvåhandsorganisation 
O’Reilly och Tushman (2004) menar att företag måste ägna sig åt både radikala och 
inkrementella innovationer för att behålla sin konkurrensförmåga. Fyra organisationsformer 
för att bedriva innovation har studerats. Den första projektgruppen är totalt integrerad i 
organisationen, den andra befinner sig inom existerande organisation men utanför dess 
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ordinarie ledning, den tredje är en helt oberoende enhet och den fjärde är uppdelad i 
oberoende enheter som koordineras på högsta ledningsnivå. Den fjärde projektgruppen 
betecknas tvåhandsorganisation (eng. Ambidextrous Organization) och anses av O’Reilly och 
Tushman (2004) var överlägsen de andra tre organisationstyperna (se Figur 6).  
 

 
Figur 6 Tvåhandsorganisation  

 
Denna struktur koordinerar ”korsbefruktning” mellan organisationens delar genom att 
resurser kan utnyttjas gemensamt (jmf. låna) samtidigt som den organisatoriska uppdelningen 
förhindrar ”business as usual” (jmf. glömma). Slutligen skyddas de nya affärsområdena från 
yttre påverkan så att fokus kan läggas på affärsutveckling (jmf. lära). 
 
Tvåhandsorganisationen är en vidareutvecklad modell av företagsstrategin Corporate 

Venture. Corporate Venture definieras som ”ett formellt direkt förhållande mellan ett större 
och ett mindre fristående företag där båda erbjuder ledarskap, finansiella, eller tekniska 
resurser där företagen delar på riskerna och avkastningen, för gemensamt växande” (Swedish 
Business Angel Network, 2005). Tvåhandsorganisationen är näst intill identisk med den för 
en organisation med Corporate Venture, med skillnaden att den går ett företags realitet 
tillmötes, och understryker vikten av inkrementell innovation vid sidan av radikal innovation.  

2.6 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
Det finns en omfattande teoribildning som går att applicera på problemformuleringen och 
syftet i denna kandidatuppsats, och endast en del av denna tas upp i kapitel 2. Det förefaller 
som att fenomenet som avses är komplext och måste beskrivas med mer än en teoretisk 
modell. Sålunda syftar teorikapitlet till att skapa en föreställningsram bestående av flera 
modeller, snarare än att hitta en universell modell.  
 
Föreställningsramen består av tre delar. Den första avser förklara hur företag generellt kan 
segmenteras utifrån företagsform och teknologins drivkraft, samt vilken roll de tre faktorerna 
entreprenör, kunskap och teknologi spelar. Den andra delen framlägger en modern teori som 
söker förklara hur det går att förbättra ett företags innovationsprocesser. Slutligen syftar den 
tredje delen till att förklara hur storföretag kan organisera sig för att förbättra 
innovationsprocessen. Dessa tre delar kommer i kandidatuppsatsen att appliceras på det 
empiriska materialet.   
 
 



Slutsatser 

3 Metodik och genomförande 

3.1 Översikt 
Utgångspunkten för kandidatuppsatsen var problemområdet bioteknik och hur denna kan 
kommersialiseras inom skogsindustrin. För att komma fram till en mer specifik 
problemformulering genomfördes en omfattande förstudie med hjälp av sekundär data och 
öppna telefonintervjuer. Problemformuleringen fastställdes sedan med hjälp av data från 
förstudien. Undersökningen utfördes med halvstrukturerade intervjuer och fallstudier. 
Undersökningen bidrog även till att förfina och stärka det redan befintliga teoretiska 
ramverket. Detta förfarande gav material till den analys som ligger till grund för de slutsatser 
som presenteras i slutet av denna kandidatuppsats. Figur 7 visar en sammanställning över 
denna forskningsmetodik. Bubblornas storlek anger den ungefärliga tidsåtgången för varje 
moment. 
 

 
Figur 7 Forskningsmetodik 

3.2 Metodologisk teori 

3.2.1 Sekundära källor 
De sekundära data som använts i uppsatsen kommer från artiklar, litteratur samt 
internetkällor. Sekundärdata har främst insamlats vid det inledande arbetet med uppsatsen i 
syfte att stödja problemuppfattningen och grundförståelsen för ämnet. Detta då sekundära data 
bistår vid bestämmandet av vilken typ av information som behövs för att bearbeta det aktuella 
problemet och underlättar tolkning av senare framtagen primär data (McGivern, 2003). 
Utifrån denna grundförståelse konstruerades problem- och syftesformuleringen.  

3.2.2 Intervjuer 
Lantz (1993) pekar på två sätt att se på vetenskap, positivism och hermeneutik. Positivismen 
menar på att verkligheten är objektiv, sann kunskap är möjlig, orsaken till fenomen kan 
förklaras och analyser görs kvantitativt. Hermeneutiken betraktar verkligheten som subjektiv, 
det finns ingen sann kunskap, fenomens mening undersöks utifrån tids-, kultur- och 
personsammanhang och analys görs kvantitativt. I kandidatuppsatsen kombineras positivism 
och hermeneutik, fokus ligger dock på den senare av de två.  
 
Kunskapsutveckling är enligt Lantz (1993) en process där utgångspunkten alltid är kvalitativ. 
Först därefter är det möjligt att tillgripa en kvantitativ metod. Sålunda avgörs 
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undersökningsmetoden kvalitativa eller kvantitativa angreppssätt av det aktuella 
kunskapsläget inom ett område. Kunskapsutveckling beror på i huvudsak två sätt att dra 
slutsatser. En hypotesprövande studie undersöker om teori går att applicera på verkligheten, 
vilket kallas en deduktiv slutsats. En induktiv slutsats dras genom att studera enskilda fall och 
utifrån dessa formulera en allmängiltig lag som beskriver inbördes relationer mellan 
begreppen. Kandidatuppsatsen syftar till att applicera befintliga teorier på verkligheten och 
har därmed en deduktiv ansats. 
 
Lantz (1993) rekommenderar att ett kunskapsläge som innefattar en välutvecklad teoretisk 
modell bör studeras i en halvstrukturerad intervju. Teoretiska begrepp kan dock inte prövas 
direkt mot en respondent utan måste preciseras genom en definition eller en 
operationalisering, så att det praktiskt går att samla in den information som avses mätas. 
Exempel på detta är att karaktärisera ett begrepps kännetecken, eller en kategorisering av 
olika enheter som avses mätas (operationalisering). Intervjuns frågeområden utgörs sedan av 
definitioner och operationalisering av teoretiska begrepp. Svarsalternativen måste dessutom 
vara utformade så att det är möjligt att genomföra de databearbetningar som krävs för att dra 
önskade slutsatser.  I motsats till en halvstrukturerad intervju, så får respondenten vid en 
öppen eller riktat öppen intervju fritt beskriva sitt sätt att uppfatta ett fenomen samt beskriva 
de sammanhang som han anser är betydelsefulla för förståelse av fenomenet. Intervjun 
innehåller inga fasta svarsalternativ utan det står den tillfrågade helt fritt att svara såsom det 
faller honom in. 

3.2.3 Fallstudier 
Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 
empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap helt eller delvis saknas och när det rör 
sig om komplexa fenomen (Gustavsson 2004). En fallstudie syftar till att öka förståelsen för 
generella mekanismer hos ett fenomen och svara på vad som sker och hur och varför det sker. 
Hur många och vilka fall som ska ingå i en studie bestäms enligt Gustavsson genom ett 
teoretiskt urval som innebär att man börjar med det fall som bedöms mest givande. Man går 
sedan vidare och utforskar fler fall som kan ge motsägande eller kompletterande information 
till dess man bedömer att de senaste fallen inte ger något väsentligt tillskott. När denna 
mättnad har nåtts så avslutas studien. 

3.3 Förstudie 

3.3.1 Syfte och problematik 
Förstudien genomfördes med sekundära källor och öppna telefonintervjuer för att skapa en 
förståelse för skogsindustri- och bioteknikbranschen. Personer med ledande befattningar inom 
skogsindustrin (Carl Kempe) och forskare (Harry Brumer) inom bioteknik intervjuades. 
Urvalet av respondenter i förstudien skedde genom deltagande i en konferens. Det är möjligt 
att andra respondenter hade bidragit till att uppsatsens utformning sett annorlunda ut. 
Detsamma gäller de sekundära källorna, då särskilt tidigare forskning inom entreprenörskap 
och innovation som genom sökningar hittats i databaser. Eftersom kandidatuppsatsen har en 
deduktiv ansats, dvs teorin bestämmer ramen för hela arbetet så hade andra teorier kunnat 
påverkat vilka slutsatser som dragits utifrån problemformuleringen. I Figur 7 som anger 
forskningsmetodiken framgår att det finns en återkoppling från huvudundersökningen till 
teoridelen, vilket borgar för att rätt teorier använts i syfte att beskriva verkligheten.   
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3.4 Undersökning 

3.4.1 Val av respondenter 
Förstudien resulterade i att en grupp respondenter identifierades, vilka alla hade ledande 
befattningar inom företag som avsåg eller hade avsett att kommersialisera bioteknik inom 
skogsindustrin. I förstudien framgick även att utvalda respondenterna var villiga att delta i en 
intervju. Eftersom fenomenet som avsågs studeras är nytt fanns det få relevanta respondenter 
att tillgå, och av denna anledning ingick även respondenter med vissa sekretesskrav.  

3.4.2 Halvstrukturerade intervjuer 
Inför de halvstrukturerade intervjuerna förbereddes ett frågeformulär (se Bilaga 8.1). 
Intervjun inleddes med en presentation av kandidatuppsatsförfattaren, uppsatsens syfte, varpå 
frågeformuläret brukades. Syftet med de halvstrukturerade intervjuerna var att ta tillvara på 
personliga erfarenheter och använda dessa som den huvudsakliga informationskällan för 
fallstudier.   

3.4.3 Fallstudier 
Syftet med fallstudierna var att kombinera intervjuer med respondenter på fallföretagen med 
företagsinformation som erhölls vid förstudien eller i samband med intervjuerna för att kunna 
svara på kandidatuppsatsens problemformulering. Generellt behövdes åtminstone två eller tre 
intervjuer genomföras på varje företag för att en teoretisk mättnad skulle uppnås. För 
fallföretaget som var belagt med sekretess genomfördes endast en intervju, eftersom det 
ansågs svårt att öka på den teoretiska mättnaden utifrån sekretesskraven. Ett problem med 
stora företag är att det är svårt och tidskrävande att avgöra vilka personer som är mest 
relevanta då det är många fler personer inblandade i innovationsprocessen jämfört med start-
up företag.  
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4 Resultat 

4.1 Skogsindustribranschen 

4.1.1 Skogsindustrin i Sverige 
Skogsnäringen i Sverige bildar genom samarbete med verkstadsindustrin, kemiindustrin, 
transportsektorn, IT-industrin, byggsektorn m fl det så kallade skogsindustriklustret 
(Skogsindustrierna, 2005). Detta står för 23 % av den svenska industrins totala omsättning, 
och exportvärdet uppgår till 110 miljarder svenska kronor (ca 20 % av den svenska exporten). 
Globalt sett är Sverige världens fjärde största exportör av papper. Branschen har under det 
senaste decenniet präglats av en global fusions- och konsolideringsvåg, och inom pappers- 
och massaindustrin är produktionen idag koncentrerad till ett fåtal aktörer. SCA är 
europaledande på hygienpapper, svensk-finska Stora Enso är största kartongproducenten i 
Europa, Holmen och Korsnäs är stora aktörer inom papp- och kartongtillverkning. 

4.1.2 Drivkrafter i skogsindustrin 
Den internationella konkurrensen inom pappersindustrin är hård. Papperspriserna har sedan 
1998 sjunkit med tre procent om året och efterfrågan på skogsindustriprodukter beräknas 
årligen öka med blyga 1,5 till 2 % fram till år 2010 (Nordiska Investeringsbanken, 2004). För 
att hävda sig i konkurrensen strävar företagen att kontinuerligt anpassa och utveckla produkter 
efter kundernas behov. En trend är en ökad satsning på produkter i slutet av värdekedjan (end-
user products). Kostnadseffektvitet är drivkraften för den konsolideringsvåg som präglat 
skogsindustrin under det senaste decenniet. Lönsamhet avgörs i hög grad av 
skogsindustriföretagens förmåga till intern rationalisering och kostnadsbesparingar. Dessutom 
är skogsindustrin beroende av fördelaktiga valutakurser eftersom så stor del av produktionen 
går på export. Idag är den svaga dollar/euro negativt kännbar för hela skogsindustribranschen.  

4.2 Företagen i studien 

4.2.1 Segmentering av företag 
Företagen i studien delades in i två stycken företagsgrupper.  Varje företagsgrupp innehåller 
ett storföretag och ett start-up. Företagsgrupp 1 utgår från affärsidén att använda 
mjölksyrabakterier i syfte att förädla en på marknaden redan befintlig produkt. Företagsgrupp 
2 utgår från ett enzym och hur detta kan användas för att förbättra en process eller produkt. 
Tabell 1 visar hur de fyra företagen i uppsatsen delats in i två grupper utifrån en liknande 
affärsidé. Nyckeltalen visar att det finns stora resursskillnader både ekonomiskt och i 
personalavseende mellan storföretag och start-up företag.  
 
 Företagsgrupp 1 Företagsgrupp 2 
 Ellen  SCA H.P Fiberzyme MoDo FoU* 
Omsättning (Mkr) 4 45,359 3 20,115 

Vinst (Mkr) - 10 4,300 -7 2,919 
Anställda 5 20,396 10 9,899 

Tabell 1 Företagen i studien har delats in i två företagsgrupper och nyckeltal anges för 2004 
 (* årsredovisning för MoDo 1996). 
 
De fyra företagen i uppsatsen har kommit olika långt med kommersialiseringen av bioteknik. 
Ellen har tagit fram en produkt som säljs på en marknad med förlust. SCA är förtegen om hur 
långt produktutvecklingsprocessen har kommit men tidningen Ny Teknik (2005) spår att en 
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bioteknologisk hygienprodukt från företaget snart är att vänta. Fiberzyme letar efter 
samarbetspartners för att kunna utveckla en produkt av sin teknologi. MoDo FoU har lagt ner 
sitt utvecklingsprojekt som syftade till att använda bioteknik i sina produktionsprocesser (se 
Figur 8). 
 
  Upptäckt Produktidé Förstudie Prototyp Lansering Försäljning Vinst 

Ellen               

SCA H.P.               

Fiberzyme               

MoDo FoU               

Figur 8 visar statusen för kommersialiseringen i fyra studerade företag.  

4.2.2 Beskrivning av företag 
 
Ellen AB 
Ellen AB är ett svenskt bioteknikföretag som idag säljer tampongen ELLEN. ELLEN är en 
patenterad svenskutvecklad tampong gjord av naturliga fibrer med tillsats av substansen LN 
(Lacto Naturel), som består av humana mjölksyrabakterier, som utgör en naturlig del av friska 
kvinnors försvar mot infektioner. Ellen AB patenterade möjligheten att preparera 
sanitetsskydd med mjölksyrabakterier redan 1992. 2003 lanserades tampongen Ellen på 
apotek i Sverige. Från och med januari 2005 ansvarar RFSU för distribution och försäljning 
av tampongen Ellen i Norden. Distributions- och marknadsföringsavtalet med RFSU gör att 
Ellen AB nu fokuserar dels på framtagning av nya produkter som bärare till LN-substansen 
och dels på att finna distributionspartner även utanför Norden för försäljning av bolagets 
produkter. Ellen AB är ett privatägt företag och finansieras av privata investerare. Företaget 
består idag av 5 anställda. Ellen AB gjorde 2004 en förlust på -10Mkr (-18Mkr).  
 
SCA Hygiene Products 
SCA Hygiene Products är ett globalt företag som utvecklar och marknadsför hygienprodukter 
inom tre områden. Konsumentprodukter, inkontinensprodukter och industriprodukter. Ett 
viktigt område inom konsumentprodukter är Feminin Care som bland annat säljer tamponger 
och bindor. SCA Hygiene Products svarar för omkring 9 % av denna marknad i Europa och 
står bland annat bakom varumärket Libresse. År 2004 gjorde SCA Hygiene Products en vinst 
på 4,3 miljarder kronor. Idag bedrivs konfidentiellt utvecklingsarbete inom affärsområdet för 
att applicera mjölksyrabakterier på hygienprodukter. 
 
STT Fiberzyme  
Fiberzyme är ett dotterbolag till företaget SweTree Technologies (STT). STT är ett plant- och 
skogsbioteknikföretag som tillhandahåller teknologi och produkter till plantage- och 
skogsindustrin. En av de största ägarna av STT är Woodheads AB, ett företag som 
representerar en stor grupp svenska forskare inom skogsbioteknik. Woodheads AB äger rätten 
till patenten från 46 ledande forskare i Sverige som tillsammans fått mer än 270 miljoner 
kronor i forskningsstöd under de senaste 10 åren. STT har i uppgift att patentera och 
kommersialisera upptäckter gjorda av ägarna till Woodheads AB. Fiberzyme har bildats av 
STT för att industriellt möjliggöra användning av enzymer i syfte att förbättra existerande 
fiberprocesser och produkter. Idag arbetar 10 personer med att undersöka hur teknologin kan 
användas för att ta skapa nya produkter bland annat inom skogsindustrin    
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MoDo FoU 
Skogsföretaget MoDo AB hade fram till 2000 en fristående enhet för forskning och 
utveckling som gick under namnet MoDo FoU. Huvuddelen av företaget, MoDo Paper, 
köptes då av finska M-real. Resterande del av det gamla MoDo tillhör idag skogsföretaget 
Holmen AB. Uppsatsen avser studera MoDo FoU under tidsperioden 1994-1996 när företaget 
avsåg ersätta bulkkemikalier med miljövänliga biologiska substanser (xylanaser) i 
papperstillverkningsprocessen.   

4.3 Intervjusammanställning 

4.3.1 Översikt 
Med utgångspunkt i den teoretiska föreställningsramen (se sidan - 9 -kapitel 2.6), 
segmenterades företagen i studien inledningsvis utifrån om företagsformen var start-up eller 
storföretag. Kommersialiseringsprocessens framgång bedömdes utifrån om företaget i fråga 
lyckats ta fram en säljande produkt. Om det ännu inte framgick huruvida 
kommersialiseringsprocessen varit framgångsrik eller inte, klassificerades företaget som 
”Limbo” (se Tabell 2). I företagsformen start-up var drivkraften en ny upptäckt utan en redan 
befintlig marknad (”Tech Push”) medan storföretagen utvecklade produkter utifrån 
marknadens efterfrågan (”Demand Pull”) på antingen hälsofrämjande (SCA) eller 
miljövänliga produkter (MoDo). 
  

 Företagsform Kommersialisering Teknologi 
Ellen Start-up 1 Ja Tech Push 

Fiberzyme Start-up 2 Limbo Tech Push 
SCA H.P. Storföretag 1 Limbo Demand Pull 

MoDo Research Storföretag 2 Nej Demand Pull 
Tabell 2 Företagsform, kommersialiseringsstatus och teknikutvecklingens drivkraft 

4.3.2 Entreprenör 
 I studiens företag identifierades en eller flera entreprenörer. Inom start-up företagen drivs 
denna person av en stark övertygelse om ett högre mål både på person- och samhällsnivå. 
Denna hänvisas i Tabell 3 som ”Vision”. I storföretagen drivs entreprenören av en 
uppdragsställning som denne fått från en överordnad person i organisationen, en ”Mission”. 
Målet för entreprenören beskrivs utifrån kriterierna för en intraprenör (se kapitel 2.3.3). 
Företagsbyggande och innovation är målen i start-up företagen medan storföretagen fokuserar 
på att främja intern innovation. Intervjuerna visade att risktagandet i start-up företagen är 
högre än i storföretag och att alla entreprenörer har finansiellt stöd i dagsläget.     
 

 Drivkraft Mål Risktagande Finansiellt 
Stöd 

Start-up 1 Vision Företagsbyggande Stor Ja 
Start-up 2 Vision Innovation Mellan Ja 

Storföretag 1 Mission Självförnyelse Liten Ja 
Storföretag 2 Mission Självförnyelse Liten Ja 

Tabell 3 Entreprenörens egenskaper 

4.3.3 Kunskap 
Organisationen inom ett företag innehåller olika kompetenser och erfarenheter som bidrar till 
en lyckad kommersialisering. Företagen har kunskap i form av kompetens att hantera sin 
teknologi, kunskap om marknaden samt förmågan att kombinera kunskap om teknologin och 
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marknaden i syfte att kommersialisera. Fiberzyme har ingen produkt ännu och därmed ingen 
specifik marknadskompetens. Det finns dock en skillnad i det organisatoriska ursprunget av 
kompetensen. Ellen använder sig av kontraktsstyrda externa partners för produktion, 
marknadsföring, forskning, patent etc. Fiberzyme avser finna externa partners för 
produktutveckling och inom storföretagen finns all kunskap internt även om sporadiska och 
informella externa samarbeten förekommer. Tabell 4 sammanfattar de undersökta företagens 
organisatoriska kunskap.    
 

 Teknologi Marknad Kommersialisering Innovation 
Start-up 1 Ja Ja  Ja Öppen 
Start-up 2 Ja Nej Nej Öppen 

Storföretag 1 Ja Ja Ja - 
Storföretag 2 Ja Ja Ja - 
Tabell 4 Organisationens kunskap 

4.3.4 Teknologi 
Tabell 5 visar tre kriterier för att en teknologi ska kunna kommersialiseras, vilka framkom 
under intervjuarbetet, samt om teknologin har akademiskt ursprung. Alla företag utom MoDo 
hade patenterat sin teknologi vilket ger patentägaren ensamrätt och därmed är teknologin 
unik. I fallet MoDo önskade man applicera känd teknologi på en produktionsprocess. I alla 
företag var teknologin realiserbar och det fanns även en marknadspotential. Företagen 
arbetade med en teknologi som uppfunnits av akademiker förutom i MoDos fall då 
uppfinningen köptes in från ett externt företag.   
 

 Unik Realiserbar Marknads- 
potential 

Akademisk  
Uppfinning 

Start-up 1 Ja Ja Ja Ja 
Start-up 2 Ja Limbo Limbo Ja 

Storföretag 1 Ja Ja Ja Ja 
Storföretag 2 Nej Ja Ja Nej 
Tabell 5 Teknologins egenskaper.  

4.3.5 Innovationsorganisation av storföretag 
I kapitel 2.5 anges tre faktorer för att ett storföretag ska kunna främja innovationer inom den 
egna organisationen: låna, lära och glömma. Både SCA och MoDo visar på att de förmått 
tillgodogöra både tekniskt och marknadskunnande från huvudorganisationen (låna). Likaså 
har företagen förmått skaffa den nya kompetens som krävs för att hantera de radikala 
innovationerna (lära). Företagen har dock inte förmått lämna sin ursprungliga organisatoriska 
tillhörighet. Hela SCA präglas av kostnadskontroll, vinstkrav, lågt risktagande och 
kundfokusering. MoDo fokuserade på inkrementell innovation och kostnadskrav.   
 
 Låna Glömma Lära 
Storföretag 1 Ja Nej Ja 
Storföretag 2 Ja Nej Ja 
Tabell 6 Innovationsorganisationen.  
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5 Analys och diskussion 

5.1 Företagsformens betydelse 

5.1.1 Internt motstånd 
I teoridelen (se sidan - 5 -, kapitel 2.3.2) beskrivs de två företagsformerna storföretag och 
start-up. I studien framgår att resurserna i form av arbetskraft och kapitaltillgång skiljer sig 
enormt. Ett storföretag har i storleksordningen 6,000 till 10,000 gånger högre omsättning än 
ett start-up företag och antalet anställda är 1,000 till 4,000 gånger fler. I studien framgår dock 
inget tydligt samband mellan företagsformen och förmågan att lyckosamt kommersialisera 
bioteknik. I fallen SCA och Ellen framgår det dock att storleken på ett företag har avgörande 
betydelse för hur snabbt man kan ta tillgodogöra sig ny teknologi. I enighet med teorin visade 
det sig att storföretag som normalt sett har ett fokus på inkrementell innovation kommer att 
uppvisa ett internt motstånd mot radikala innovationer. SCA har historiskt haft en 
företagskultur som betonat förmågan att lösa problem inom företaget, varför det finns ett 
motstånd mot att använda sig av extern kompetens, det så kallade ”Not-Invented-Here”-
syndromet. Detta torde vara en förklaring till varför SCA ännu inte lyckats kommersialisera 
bioteknik.  

5.1.2 Gamla kunder bestämmer 
I fallet MoDo avsåg företagets FoU-bolag förse företagets produktionsbolag med teknologi 
som både miljö- och prestandamässigt skulle konkurrera ut företagets befintliga 
processteknologier. Bakgrunden var politiska krav och ökad medvetenhet på marknaden om 
miljöns betydelse. Projektet lades ner när det framgick att det inte fanns någon ekonomisk 
lönsamhet i den nya teknologin jämfört med den befintliga teknologin. Bower och 
Christensen (1995) förutsäger att kommersialisering av radikala innovationer kommer att 
misslyckas eftersom det är befintliga kunder som styr resursfördelningen och inte nya kunder. 
Detta överrensstämmer med fallet MoDo som avsåg sälja teknologi till egna fabriker som 
redan genomfört alternativa teknologiinvesteringar i miljardbeloppsklassen. I Nordamerika 
däremot hade inte dessa investeringar genomförts i fabrikerna vilket ledde till att idag 
används den teknologi, som MoDo inte lyckades kommersialisera, i stor skala över hela den 
nordamerikanska kontinenten. En av orsakerna till att MoDo misslyckades med att 
kommersialisera var att teknologin riktade sig till gamla och inte nya kunder som var 
betydligt mer angelägna att få den efterfrågade teknologin.  

5.1.3 Högteknologisk FoU start-up 
Företaget Fiberzyme har skapat en globalt sett unik affärsmodell med patentavtal kopplade till 
45 forskargrupper som totalt ”producerar” 4 till 5 innovationer årligen. Modellen bygger på 
den svenska lagen om lärarundantaget som ger forskaren rätt till sin egen uppfinning. I 
överrensstämmelse med definitionen av högteknologisk start-up (Park et al., 2005) bedrivs 
produktutveckling i den absoluta forskningsfronten och i en resurssnål miljö. 
 

5.1.4 Symbios mellan storföretag och start-up företag 
Gemensamt för start-up företagen i studien är att de kommersialiserar en upptäckt som de 
sedan avser skapa en marknad för dvs. technology push. Storföretagen arbetar omvänt och 
utvecklar teknologier utifrån ett konstaterat behov på marknaden dvs market pull. SCA har 
fångat upp hälsotrenden och MoDo drevs av ökat miljötänkande inom skogsindustrin. 
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Järrehult (2005) menar på att ”små initiativ för innovation kvävs i det stora företagets 
processer”, vilket enligt Shane (2001) beror på att vinstincitamentet för storföretag på nya 
marknader inte är tillräckligt stort. Radikala innovationer förfaller ha de bästa 
förutsättningarna för att exploateras i start-up företag där verksamheten endast är fokuserad på 
den radikala innovationen och hur denna ska kommersialiseras på en ännu obefintlig 
marknad.  
 
Det verkar finnas ett beroendeförhållande mellan start-up och storföretag. I fallet SCA/Ellen 
så har Ellen skapat en marknadsefterfrågan på hälsofrämjande hygienprodukter tack vare sin 
nya teknologi. SCA har identifierat detta behov och ställer nu långsamt om sina processer för 
att göra något liknande i stor skala redan från början. MoDo var på 90-talet ingen pionjär när 
man avsåg använda bioteknik inom pappersmassatillverkningsprocessen. Pionjären var det 
svenskgrundade amerikanska start-up företaget Enzyme Deinking Technologies Inc. (E.D.T.). 
E.D.T. kombinerade unik bioteknologikompetens med kunskap om marknaden 
(skogsindustrin) och blev ett av de första företagen som lyckades kommersialisera en 
bioteknologisk process inom skogsindustrin (Eriksson, 2005). E.D.T. visade därmed för 
storföretagen att biotekniken var möjlig att kommersialisera inom skogsindustrin. Markides 
och Geroski (2004) menar på att det inte nödvändigtvis är samma företag som skapar 
radikala, nya marknader som de som tar en produkt till en massmarknad. Exempelvis så 
bildades den första Internetbokhandeln 1991 men idag är Amazon som bildades först 1995 
världens ledande försäljare av böcker på Internet.  Fiberzyme befinner sig idag i ett tidigt 
utvecklingsskede så framtiden får visa vilken radikal marknad som företaget skapar, och 
vilket storföretag som kommer att vända sig till denna (se Figur 9).  
 

 
Figur 9 Storföretags beroende av start-up företag. 

5.2 Entreprenörens betydelse 

5.2.1 Risk, drivkraft och vision 
Chen et al. (1998) visar på fem roller som är viktiga för en entreprenör att kunna hantera: 
marknadsföring, innovation, ledningsförmåga, riskhantering och finansiell kontroll. I start-up 
företagen är alla dessa egenskaper närvarande genom en entreprenör medan storföretagen har 
specialister inom var och ett av de fem områdena. Studien var dock inte tillräckligt 
omfattande för att kunna kvantifiera hur väl de fem rollerna fylldes på de studerade företagen. 
Antoncic (2001) beskriver en intraprenör i fyra dimensioner: 1)företagsskapande 2)innovation 
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3)självförnyelse 4)proaktivitet. Appliceras definitionen för en intraprenör på de studerade 
företagen framgår att de drivande personerna i start-up företagen var antingen 
företagsskapande eller innovationsdrivna. I storföretagen drevs ledande personer av 
självförnyelse och proaktivitet. De fyra intraprenöriella dimensionerna verkar höra ihop med 
ledande personers drivkrafter. Start-up företagen drivs av grundaren själv som har ett 
ekonomiskt incitament att arbeta för företaget men framför allt en personlig övertygelse, en 
vision, om ett företag som ska byggas upp från grunden. I det andra start-up företaget har 
VD:n inget personligt ägande bortsett från ett optionsprogram, men har å andra sidan en stark 
drivkraft (och press) att kommersialisera företagets teknologi eftersom detta är företagets 
huvudverksamhet. Dimensionen som intraprenören drivs av visar ett samband med risknivån i 
företaget (se Figur 10). Ellen har i dagsläget en produkt och företagets överlevnad beror på 
om denna produkt blir framgångsrik vilket betyder hög risk. Fiberzyme har en bred 
teknikplattform och även om en kommersialisering misslyckas, så finns andra teknologier att 
tillgå. Risken ligger också i att företagets pengar tar slut innan kommersialiseringen 
framgångsrikt hunnit avslutas. Skogsföretagen ägnar sig åt kontinuerligt, av högsta ledningen 
delegerat utvecklingsarbete och företagens dagliga verksamhet kommer i liten utsträckning 
påverkas av huruvida ett radikalt innovationsprojekt lyckas eller inte. Ett problem i större 
företag är att det inte finns en kultur som främjar risktagande hos projektledare och chefer 
eftersom riskfyllda jobb kan påverka karriärsutvecklingen negativt. Enligt Cederström (2005) 
strävar anställda på stora företag att inte göra fel saker, snarare än att göra rätt saker.  
 
 

 
Figur 10 Risk, drivkraft och vision i start-up företag och storföretag 

5.2.2 Varaktig finansiering ger trygghet 
Storföretagens ekonomiska resurser är på koncernnivå av betydande storlek. Förutsatt att 
viljan i ett storföretag finns att driva ett kommersialiseringsprojekt, finns den hypotetiska 
möjligheten att de ekonomiska resurserna är säkrade under hela projektets gång vilket borgar 
för en långsiktig kontinuitet. I start-up företagen ser situationen annorlunda ut eftersom dessa 
arbetar med riskkapital som endast räcker under en begränsad tidsperiod. Om ett företags 
kassa tar slut innan värdet på kommersialiseringsprojektet är tillräckligt högt så finns risk att 
investerare betraktar start-up företaget som ett misslyckande och avstår från fler investeringar. 
Både Ellen och Fiberzyme har återkommande behövt göra nya finansieringsrundor vilket har 
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tvingat företagen att kontinuerligt förbättra sina affärsmodeller, samtidigt som det alltid finns 
en överhängande risk att kassan ska ta slut.  

5.3 Kunskapens betydelse 

5.3.1 Teknisk kompetens inte oproblematiskt 
En förutsättning för att framgångsrikt kunna kommersialisera en uppfinning är att förstå hur 
denna tekniskt fungerar. Granstrand (1998) belyser behovet av specialistkompetens inom 
företaget, särskilt när innovationsprocessen är beroende av flera olika teknologikomponenter. 
Ellen har byggt upp teknisk kompetens inom företaget för att kunna fokusera på 
produktutveckling. I övrigt kommer all kompetens från externa källor (kliniska prövningar, 
produktion, försäljning, juridik), dels för att denna ska vara i världsklass, dels för att företaget 
inte har resurser att driva hela produktvärdekedjan. I Fiberzyme finns den tekniska 
kompetensen till en mindre del inom företaget, och till en större del hos de forskare som 
genom avtal är slutna till företaget. Företaget har dock ingen egen kompetens om den 
högteknologiska skogsindustrin och hur dess egen teknologi kan appliceras där. Enligt 
Eriksson (2005) är kunskap om både bioteknik och skogsindustrins processer nödvändiga för 
en framgångsrik kommersialisering. Detta var misstaget MoDo gjorde när obeprövad 
teknologi köptes in från ett bioteknikföretag. MoDo FoU var väl bekant med moderföretagets 
egna tillverkningsprocesser men mindre bekant med den nya biotekniken. Bioteknologin själv 
var obeprövad och inte alls avsedd för skogsindustrin från första början. MoDo 
kommersialiserade som tidigare sagt aldrig detta projekt. SCA:s projekt är belagt med 
sekretess men sekundära källor visar på svårigheter att kompetensmässigt hantera 
paradigmskiftet att bakterier även kan vara av godo inom hygienbranschen (och inte bara av 
ondo i den annars kliniskt rena branschen). I omorganiserade MoDo FoU:s fall finns en 
person ansvarig för just bioteknik vilket visar att storföretagen har stora resurser att köpa in 
kompetens när man inser att den egna kompetensen inte är tillräcklig.  

5.3.2 Kommersiell erfarenhet viktigt 
Bygrave (1997) menar att kommersiell erfarenhet är nödvändig för en lyckosam 
innovationsprocess. I Ellens fall finns erfarenhet från tidigare högteknologiska start-up 
företag. I Fiberzyme finns en erfarenhet av affärsutveckling inom bioteknik- och 
läkemedelsföretag vilket är gynnsamt eftersom Fiberzymes affärsmodell bygger på 
framgångarna läkemedelsbolagen har haft genom att inlicensiera forskning från mindre 
bioteknikföretag (Ernst&Young, 2005).  I MoDo FoU:s fall fanns ingen kommersiell 
kompetens, utan teknikutvecklingen drevs i en resursrik miljö utifrån en efterfrågan på 
marknaden och blåstes helt enkelt av när kostnaderna blev för höga. Likväl bör dock påpekas 
att MoDo FoU var en ren forskningsavdelning med huvudsakliga uppgiften att assistera 
MoDo:s övriga koncernbolag i störst, möjliga utsträckning med direkta tekniska 
applikationer.  

5.3.3 Öppen innovation i start-up företag 
För att få den nödvändiga tekniska kompetensen framgår att start-up företag i stor 
utsträckning använt sig av externa resurser. Detta har sin förklaring i den resursfattiga miljö 
start-up företagen befinner sig i, vilken tvingar dem att söka efter hjälp utanför företaget. 
Chesbrough (2002) kallar detta paradigmskifte i hanteringen av företagets innovationer för 
öppen innovation. Fördelar med denna syn på innovation är att företaget kan tjäna pengar på 
utlicensiering av egna innovationer som inte passar in i företagets egna processer, och det kan 
tjäna kompetens på att inlicensiera teknologi som passar i företagets kärnverksamhet. MoDo 
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försökte med inlicensiering men detta lyckades inte eftersom teknologin visade sig vara 
svårintegrerad i det egna företaget. SCA skulle rent hypotetiskt kunna köpa upp Ellen 
eftersom företagen har liknande produkter, men SCA har inget system för öppen innovation 
och dess kultur präglas av starkt motstånd mot teknologi som inte uppfunnits inom företaget. 
SCA:s största konkurrent i USA, Proctor & Gamble, har som mål att 50 % av innovationerna 
ska komma inifrån företaget medan övriga 50 % ska köpas in från externa källor.  

5.4 Teknologins betydelse 

5.4.1 Uppfinning är unik, realiserbar och har marknadspotential 
Tre av fyra bioteknologier i studien har ett omfattande patentskydd. Ett patent ger ägaren 
ensamrätt till sin uppfinning och är ofta ett kriterium för att ekonomiskt kunna motivera 
innovationsprocessen.  I MoDo:s fall rörde det sig snarare om att i egen regi utveckla en 
teknologi utifrån en produkt, för att i ett senare skede kunna patentera den utvecklade 
processteknologin.  
 
Att en uppfinning är tekniskt realiserbar i större skala är ett andra kriterium för en 
framgångsrik innovationsprocess. Fiberzyme har idag en teknologi som ännu inte har någon 
direkt tillämpning. Tanken är att denna teknologi ska licensieras ut till olika aktörer i olika 
branscher. För skogsindustrin vore det intressant att veta om teknologin överhuvudtaget 
fungerar och för att visa på teknisk realiserbarhet finns det anledning för Fiberzyme att 
samarbeta med en mindre aktör såsom det centrala forskningsinstitutet för svensk 
skogsindustri, STFI-Packforsk. När teknologin visat sig vara högkvalitativ och robust kan 
industriella partners säkerligen bli mer intresserade av att ingå partnerskap. 
Marknadspotential saknades i MoDo:s fall eftersom förbättringarna som teknologin medförde 
inte var konkurrenskraftiga gentemot de enorma kapitalinvesteringarna i pappersbruken som 
krävdes. SCA har genom sin konkurrent Ellen fått bevis för att det finns en marknad för 
hygienprodukter med hälsofrämjande effekter, företaget måste nu bara bestämma sig för 
vilket segment av denna marknad man ska inrikta sig på.  

5.4.2 Akademins roll viktig 
Bortsett från i MoDo, så kommer alla uppfinningar som låg till grund för företagens 
innovationsprocesser från akademin. Shane (2001) visar att en framgångsrik 
innovationsprocess för bioteknik ofta har en mycket stark koppling till akademin. Detta kan 
höra ihop med bioteknikens höga komplexitet, som för att kunna hanteras kräver kontinuerligt 
samarbete med uppfinnarna inom universitet och statliga forskningsinstitut. I fallet MoDo 
saknades detta samarbete eftersom teknologin tillhandahölls av ett företag, som dessutom inte 
var särskilt intresserat av att utveckla appliceringen av sin egen teknologi. Utöver extra 
kompetensresurser finns även positiva ekonomiska aspekter av att bedriva utvecklingsarbete 
tillsammans med akademin.  

5.5 Innovation i storföretag 
Enligt  Govindarajan och Trimble (2005) måste ett storföretag som ägnar sig åt radikal 
innovation förmå sig att organisatoriskt glömma, lära och låna. Storföretagen i studien har 
lyckats väl i avseendet inlåning, då de från huvudföretaget lånat finansiella resurser, samt 
teknisk och kommersialiseringskompetens. Storföretagen förefaller även ha varit 
framgångsrika i sin förmåga att skaffa ny kompetens för att hantera de radikala 
innovationerna. En framträdande oförmåga att glömma bort den befintliga organisationens 
värden, normer och regler observerades. O’Reilly och Tushman (2004) listar dimensionerna 
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som krävs i den inkrementella och befintliga, respektive i den radikala och framtida 
verksamheten (se Tabell 7).  
 
 
 Inkrementell Innovation Radikal Innovation 
Affärsverksamhet befintlig framtida 
Strategi kostnad, vinst innovation, tillväxt 
Kompetenser förvaltare entreprenör 
Struktur formell fri 
Kontroll marginaler, produktivitet milestones, tillväxt 
Kultur låg risk, kvalitet, kund hög risk, hastighet, experiment 
Ledarskap auktoritet, top down visionär, medverkan 
Tabell 7 Organisatoriska dimensioner för inkrementell och radikal innovation. 
      
Det framgår att de stora skogsföretagen passar väl in på kolumnen Inkrementell Innovation: 
kostnad är viktigt, strukturen formell, risken låg och styrningen är ”top down”. Kolumnen för 
Radikal Innovation stämmer väl överrens med de beskrivningar som getts av start-up företag i 
studien: strategin är innovation och tillväxt, kompetensen är framför allt entreprenör, 
risktagandet är stort och ledarskapet visionärt med en stor möjlighet att påverka.  
 
O’Reilly och Tushman (2004) menar på att det i ett storföretag går att kombinera inkrementell 
och radikal innovation genom att organisatoriskt separera dessa två verksamheter (se sidan - 9 
- Figur 6). Separationen innebär att det skapas möjlighet inom ett storföretag att klättra på 
drivkraftstrappan från självförnyelse till innovation och företagsskapande, vilket i sin tur ökar 
risknivån och höjer ledarskapet från mission till vision (se sidan - 19 - Figur 10).  
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6 Slutsatser 

6.1 Innovation i start-up företag 
Park (2005) argumenterar för att det finns tre komponenter som fodras för att ett start-up 
företag ska bli framgångsrikt: entreprenör, kunskap och teknologi. Kandidatuppsatsen visar 
att alla tre komponenter är oumbärliga för en framgångsrik innovationsprocess. Det går dock 
att argumentera för att två av dessa komponenter är mindre viktiga. Start-up företag tvingas 
på grund av begränsade resurser att förlägga en stor del av sin verksamhet externt. En stor del 
av start-up företagens teknologi och kompetens återfinns sålunda hos externa partners. 
Viktigare än teknologi och kompetens blir då förmågan att upptäcka och få till stånd externa 
samarbeten. Denna avgörande uppgift ligger helt på företagsgrundaren, entreprenören, och 
förutsätter att personen i fråga har en mycket god motivation, en förmåga att arbeta med stor 
risk och kan samarbeta väl med andra människor. Framgången i ett start-up företag är sålunda 
helt beroende av en hängiven entreprenör.   

6.2 Innovation i storföretag 
Stora skogsindustriföretag har stora resurser att tillgå för att framgångsrikt kunna skapa 
innovationer, särskilt vad gäller kommersiellt ledarskap och produktivitet. Men det förefaller 
som att företag har problem med att koordinera och utnyttja dessa resurser optimalt. I stora 
skogsindustriföretag försvåras resursöverföringen inom ett företag av organisationskulturella 
och byråkratiska faktorer, vilket missgynnar eventuella intraprenörer möjligheten till 
nyskapande och nytänkande.   

6.3 En innovativ organisation 
O’Reilly och Tushman (2004) föreslår att ett innovativt företag ska organiseras med en 
separat enhet för radikal innovation koordinerad på koncernnivå. Denna typ av organisation 
kombinerar de styrkor som både start-up företag och storföretag har som främjar 
innovationsprocessen, samtidigt som den utesluter de båda företagsformernas svagheter. I ett 
start-up företag finns en driven entreprenör som får arbeta fritt utan att styras av 
organisationskulturella faktorer, och om detta kombineras med att denne får tillgång till de 
resurser som finns tillgängliga på stora företag i form av långsiktig finansiell trygghet, 
kommersiell erfarenhet och produktivitet, så erbjuder tvåhandsorganisationen, utifrån 
resultatet i denna kandidatuppsats, de bästa organisatoriska förutsättningarna för att 
kommersialisera bioteknik inom skogsindustrin. 

6.4 Arbetets tillförlitlighet 
Kandidatuppsatsen har en deduktiv ansats (se sidan - 10 - kapitel 3.2.2) och söker sålunda 
pröva vetenskapliga teorier på verkligheten. Det konstaterades att fenomenet som ska 
undersökas är komplext och kan undersökas i flertalet olika dimensioner. Måhända hade 
andra teoretiska modeller bidragit till en annan slutsats. Ytterligare en invändning är att 
antalet studerade företag är relativt få och att slutsatserna därmed inte nödvändigtvis är 
generaliserbara och användbara för framtida start-up företag och storföretag som avser 
kommersialisera bioteknik inom skogsindustrin. För att verifiera att insamlingen och 
tolkningen av empirisk data skett korrekt, ombads utkastet till den färdiga uppsatsen att läsas 
och kommenteras av de respondenter som medverkat i undersökningens intervjuer. Slutligen 
är det relevant och nämna att arbetet säkerligen har färgats av författarens passionerade 
intresse för entreprenörskap. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Kandidatuppsatsen har haft som mål att undersöka den ännu inte fullt utnyttjade potentialen 
av bioteknik inom skogsindustrin. Undersökningen har varit avgränsad till Sverige och för att 
se hur Sverige skulle kunna lära sig av andra länder, vore det relevant att göra en liknande 
undersökning i andra länder som exempelvis Finland eftersom det ligger kulturellt och 
geografiskt nära Sverige, Brasilien för att landet framgångsrikt applicerat bioteknik inom 
skogsbruket, och USA som är ett föregångsland i många avseenden vad gäller innovation och 
entreprenörskap. 
 
Uppsatsen konkluderar att entreprenörens roll är avgörande för om en start-up ska lyckas. 
Inom läkemedelsbranschen har biotekniken lyckosamt kommersialiserats i många start-up 
företag. I denna riskkapitalkrävande bransch är ofta VD:n i ett start-up företag densamma som 
investeraren: en professionell entreprenör med pengar och erfarenhet. För de tre studerade 
start-up företagen i uppsatsen har entreprenören varit en självlärd entreprenör, förvisso med 
mindre erfarenheter än den ”professionella entreprenören”, å andra sidan med en oerhörd 
passion och drivkraft, långt bortom blott den ekonomiska belöningen.  Utifrån denna 
observation skulle det vara intressant att undersöka om det finns olika typer av entreprenörer 
och om så är fallet, vilka roller dessa skulle kunna fylla för att i största utsträckning främja en 
kommersialisering av bioteknik i skogsindustrin.  
 
Det är även intressant att undersöka om den s.k. tvåhandsorganisationen som formulerats 
utifrån observationer i stora amerikanska företag används och fungerar för storföretag inom 
olika branscher i Sverige. En undersökning som söker förklara vilken typ av organisation som 
gynnar innovationsprocessen mest i storföretag i Sverige skulle bidra till en validering och 
nyansering av resultaten i denna kandidatuppsats.    
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8 Bilagor 

8.1 Frågeformulär till halvstrukturerade intervjuer 

8.1.1 Bakgrund 
1. Respondentens bakgrund:  

- Befattning på företag?  
- Tid på företag? 
- Tidigare erfarenheter? Utbildning? 

 
2. Respondentens story 

- Öppet berätta om den entreprenöriella resan från idé till försäljning av produkt… 

8.1.2 Teorikoppling 
3. Utgår aktuella produkten/utvecklingsprojektet från en market pull eller technology push? 

- Finns en marknad identifierad för tilltänkta eller befintliga produkten? Finns redan 
kunder? 

- Vilka kompetenser finns med i organisationen? 
4. Utvecklas aktuella produkten/utvecklingsprojektet i en start-up eller storföretag? 

- Hade även den andra företagsformen (förutom den som respondenten angivit) 
fungerat? 

- Hur riskfyllt är produkten /utvecklingsarbetet (t ex låg, mellan, hög) 
- Finns en inre övertygelse i organisationen att driva projektet? Internt motstånd? 

5. Finns en entreprenör / intraprenör i projektet? 
- Vilken nivå beskriver bäst projektets entreprenör:  

• företagsskapande  
• innovation  
• självförnyelse (främjar)  
• proaktivitet (medveten) 

6. Hur ser den tekniska och kommersiella kunskapen ut i projektet? 
- Vilken kommersiell erfarenhet finns i projektet och är denna relaterad till 

arbetslivserfarenhet eller andra egenskaper? 
- Vilka tekniska specialistkompetenser finns i projekt? 
- Finns en AKTIV samverkan med externa kompetenscentrum (universitet, institut, 

konsult)? 
- Vilka verktyg används för att kommunicera kunskap inom projektet? Explicit 

(rapport, patent) och implicit (svårkodifierad)? 
- Finns det specialister inom ex miljö- och patentfrågor? 

7. Teknologins betydelse för lyckosam innovationsprocess? 
- Vilken betydelse har akademi och statliga laboratorier haft för framtagning av 

teknologin? 
- Kan teknologin ensam avgöra om en start-up/NPD blir lyckosam? 
- Föreligger en dominant/monopolställning i kunskap om teknologin som brukas? 
- Uppfyller teknologin ett behov på en mindre del av en segmenterad marknad? 

8. Open Innovation 
- Licensieras den egna teknologin till andra företag? 
- Finns planer på att starta nytt företag/produkt med samma teknikplattform? 

 


