
 

MAGISTERPROGRAMMET INDUSTRIELL ORGANISATION OCH EKONOMI – INRIKTNING 
INNOVATION. UPPSATS, 20 POÄNG, D-NIVÅ 

MASTER PROGRAM IN INDUSTRIAL ORGANIZATION AND BUSINESS, FOCUS INNOVATION.  
THESIS, 20 CREDITS (30 ECTS), MASTER LEVEL 

 

JANUARI 2006 
 

HALMSTAD UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF BUSINESS AND TECHNOLOGY 
KRISTIAN IV:S VÄG 3, BOX 823, 301 18 HALMSTAD 
TEL: +46 (0) 35-16 71 00, FAX: +46 (0) 35-14 85 33 

MAGISTERUPPSATS 
MASTER’S THESIS 

 
 

FORSKNING 

 
 
 
 

 
 

STATEN   INDUSTRI 
 

 
 

SPIN-OFF – FALLSTUDIER PÅ 
SAAB, VOLVO AERO & ERICSSON MICROWAVE 

 
SPIN-OFF – CASE STUDIES AT 

SAAB, VOLVO AERO & ERICSSON MICROWAVE 
 
 
BY:  

MAGNUS HAGMAN & TOBIAS ANDERSSON 
 
 
 

EXAMINER: SVEN-ÅKE HÖRTE 
TUTOR: LEIF NORDIN 

 



 

  

Summary 
Sweden is one of five nations in the world manufacturing fighter aircrafts. 
Highly advanced technology is needed in order to develop a fighter aircraft. 
When developing advanced technology, new applications, other than those 
initially intended occur, spin-off. Some of Sweden’s largest companies are 
spin-offs from the fighter aircraft industry. Saab Automobile is an example 
of this. Spin-off as a concept appears in different contexts, from television 
series to audit terms but foremost in connection with splitting of companies. 
In the initial phase of our study we came across numerous definitions and 
concepts as explanation of spin-off and we therefore choose to adopt our 
own definition.   
 
Our study defines civil spin-offs from military aircraft projects. The 
Swedish aircraft industry consists of three large companies, Saab, Volvo 
Aero and Ericsson Microwave and we have for our case studies chosen spin-
off processes within those companies. We interviewed persons well familiar 
with the above mentioned process in the respective companies, individually. 
The answers from the interviews, which we have analysed based on theory 
and literature, have enabled us to identify, describe and analyse factors 
promoting as well as counteracting spin-offs arising from military aircraft 
projects. 
 
From our study we have drawn the conclusion that all companies want to 
achieve spin-offs. One important way of creating opportunities for spin-offs 
is organising in cross functional groups, one of many internally acting 
factors that we have tried in our study. A factor that strongly counteracts the 
development of a spin-off is a strict focus on the core business of the 
company. This comes as a result of demand for saving measures, which has 
also led to much less time or no time at all for reflecting on new ideas. 
 
The historic role of the Swedish Government as a long term and demanding 
customer of military aircraft systems has over the last years shown less 
significance. The Government now has to play the role of co-operative link 
between the industry and the university in what is called a Triple Helix. The 
role of the Government is thus to support new enterprising as spin-off 
through technique parks, incubators and VINNOVA. 
 
Another significant factor supporting the development of spin-offs is co-
operation in networks and clusters. In the spring of 2005 SwedCat was 
founded, a cluster between Saab, Volvo Aero and Ericsson microwave with 
the aim to take advantage of spin-offs from the respective companies and to 
support  each other in developing them. We are of the opinion that this 
collaboration sets an excellent example for the industry, irrespective of line 
of business. 

 



 

  

Sammanfattning 
Det finns idag fem nationer i världen som tillverkar stridsflygplan, varav 
Sverige är en. Det krävs mycket avancerad teknik för att utveckla ett 
stridsflygplan. Där avancerad teknik utvecklas uppstår möjligheter för andra 
tillämpningar än vad som initialt var tänkt. Detta kallas spin-off. Några av 
våra största svenska företag är spin-offer ur militär flygindustri. Ett sådant 
exempel är Saab Automobile. Spin-off som begrepp används i många olika 
sammanhang allt ifrån TV-serier till revisorstermer men främst i samband 
med avknoppningar av företag. När vi startade detta arbete fann vi en 
mängd olika definitioner och begrepp som förklaring av spin-off, varför vi 
valde att anta vår egen definition.  
 
Vår studie avgränsar sig till att omfatta civila spin-offer ur militära 
flygplansprojekt. Den svenska flygindustrin består av tre stora företag, Saab, 
Volvo Aero och Ericsson Microwave, vars spin-off processer vi valde att 
göra fallstudier på. Vi genomförde intervjuer med personer väl insatta i 
nämnda process inom respektive företag. Genom intervjusvaren, som vi 
analyserat utifrån teori och litteratur, har vi identifierat, beskrivit och 
analyserat faktorer som främjar respektive motverkar uppkomst av spin-
offer ur militära flygplansprojekt.  
 
Den slutsats vi kunnat dra utifrån vår studie är att alla företag vill uppnå 
spin-offer. Ett viktigt sätt att skapa förutsättningar för uppkomsten av dessa 
är att organisera sig i tvärfunktionella grupper. Detta är en av flera inre 
verkande faktorer som vi behandlat i studien. En faktor som tungt motverkar 
uppkomsten av en spin-off är en strikt fokusering på kärnverksamheten. 
Fokuseringen har föranletts av besparingskrav vilket även medfört att tid till 
reflektion över nya idéer kraftigt reducerats eller försvunnit. 
 
Den svenska statens historiska roll som långsiktig och krävande beställare 
av militära flygplanssystem har på senare år avtagit i betydelse på grund av 
minskade beställningar. Staten måste numera istället ikläda sig rollen som 
samverkande aktör mellan industri och universitet inom så kallat Triple 
Helix. Statens roll är sålunda att stödja nyföretagande såsom spin-offer 
genom teknikparker, inkubatorer och VINNOVA.  
 
En annan tydlig faktor som främjar uppkomsten av spin-offer är samarbeten 
i nätverk och kluster. Under våren 2005 grundades SwedCat, ett kluster 
mellan Saab, Volvo Aero och Ericsson Microwave, med avsikt att tillvarata 
spin-offer ur företagen och hjälpa varandra i utvecklingen av desamma. 
Enligt vår uppfattning är detta samarbete ett föredöme för svensk industri, 
oavsett bransch. 
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1 Introduktion 
Sverige är idag ett av fem återstående länder som kan utveckla och tillverka 

avancerade militära stridsflygplan (Fölster, 2002). Svensk militär 

flygindustri har legat på framkant inom teknikutvecklingen och svensk 

forskning står sig stark internationellt allt sedan man på 1930-talet 

påbörjade den inhemska produktionen (Andersson, Karlsson & Linnér, 

2001). Det finns många framgångsrika projekt som skapat produkter vilka 

blivit symboler för Sverige och vår välfärd. Tydliga exempel på 

framgångsrika svenska flygprojekt i modern tid är Viggen- och 

Gripenprojekten (Gunston, 2001). 

 

1.1 Den svenska militära flygindustrin 
Det första flygplanet inom det svenska försvaret togs i bruk redan 1911 och 
donerades av en privat företagare till flottan då något vapenslag i form av 
flygvapen ännu ej existerade (Widfeldt & Fryklund, 2005). Därefter 
tillverkades ett litet antal flygplan i mekaniska verkstäder i Syd- och 
Mellansverige, främst i Landskrona och Södertälje, parallellt med köp från 
utlandet fram till början av 1930-talet. Efter att 1936 års 
försvarskommission förordat en satsning på bombflyg, bildades Flygvapnet 
såsom en följd av den beslutade satsningen på flyget i efterföljande 
försvarsbeslut. Som en följd av Flygvapnets bildande krävdes beställningar 
av flygplan utomlands. I takt med att det internationella politiska läget 
försämrades uteblev leveranserna och behovet av en stark inhemsk 
flygindustri identifierades (Andersson, Karlsson & Linnér, 2001). Svenska 
Aeroplan Aktiebolaget, senare kallat SAAB, grundades i Trollhättan 1937 
där Nohab Flygmotorfabriker AB var lokaliserat. 1939 övertog SAAB den 
andra flygplanstillverkaren, ASJA i Linköping och Sverige hade nu en 
inhemsk flygindustri i antågande (Gustafsson & Karnsund, 1987). Genom 
samarbeten med främst amerikanska tillverkare nåddes ökad kompetens. 
Vid andra världskrigets slut hade svenska flygvapnet genom inhemsk 
tillverkning och utländska köp mer än 800 flygplan och 1946 översteg 
antalet 1000, men det var en flygplanspark i behov av föryngring 
(Andersson, Karlsson & Linnér, 2001). Den svenska flygindustrins stora 
internationella genombrott skedde i och med produktionen av J 29, 
Flygande Tunnan, vars leveranser påbörjades 1951. Planet utklassade 
brittiska jaktplan (Gunston, 2001) och uppvisade samma prestanda som 
amerikanska och sovjetiska konkurrenter. ”Tekniskt sett var SAAB nu en av 

världens ledande flygplanstillverkare” (Andersson, Karlsson & Linnér, 
2001, s. 127). Flygande Tunnan exporterades till Österrike i konkurrens 
med just amerikanska och sovjetiska plan. Vid nästa svenska 
flygplansbeställning började Flygvapnet agera krävande kund och tog aktiv 
del i utvecklingsarbetet. Detta arbetssätt har varit rådande fram till och med 
dagens flygplansprojekt, JAS 39 Gripen (Ahlgren, Linnér & Wigert, 2002; 
Carlsson, 1991). 
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Under de fyra stridsflygplanstyper1 som utvecklats och tillverkats i Sverige 
efter Flygande Tunnan har svensk industri utmärkts sig genom att 
flygplanen innehållit världsledande teknologi (Ahlgren, Linnér & Wigert, 
2002). Flygplanen har i hård internationell konkurrens exporterats till 
Danmark (J35 Draken), Finland (J35 Draken) och Österrike (J29 Tunnan, 
J35 Draken, Saab 105) samt Sydafrika (JAS 39 Gripen) (Bjerredahl & 
Casello, 1989; Andersson, Karlsson & Linnér 2001). Under 2000-talet har 
totalt 32 st. av Sveriges JAS 39 Gripen hyrts ut med en köpoption till 
Ungern och Tjeckien (ibid). 
 
Vid export av militära flygplan likt andra stora affärer mellan stater finns ett 
krav från den köpande parten att säljaren skall medge motköp från 
köparlandet som på så sätt erhåller ökad teknikutveckling. Dessa motköp 
kännetecknas av investeringar och satsningar i köparlandet (ibid).  
 

1.2 Ett samhälls- och industriperspektiv 
JAS 39 Gripen, det största industriella utvecklingsprojektet i svensk historia 
(Carlsson, 1991), är en viktig drivkraft för den nationella tillväxten i Sverige 
(Näringsdepartementet 2005; Andersson, Karlsson & Linnér, 2001). 
Flygindustrin anses vara en viktig strategisk bransch i både Europa och 
USA. Sveriges flygindustri håller idag mycket hög internationell klass 
främst tack vare statliga och industriella insatser under femtio års tid 
(Näringsdepartementet, 2005). Sveriges flygindustri består av de tre stora 
företagen, inom flygverksamhet verksamma Saab AB (”Saab”), Volvo Aero 
Corporation (”Volvo Aero”) och Ericsson Microwave Systems (”Ericsson 
Microwave”) samt ett antal underleverantörer (FIF Försvarsindustri-
föreningen, 2005). Den svenska flygindustrin koncentrerade fram till slutet 
av 1900-talet sin verksamhet till militära utvecklingsprojekt, vilka till större 
delen är statligt finansierade (Kenny, 1999). Världsläget ser idag annorlunda 
ut och hotbilden för Sverige som land har ändrats vilket bidragit till att 
försvarets resurser reducerats. Detta har i sin tur lett till minskade resurser 
för utveckling av nya flygsystem (Andersson, Karlsson & Linnér, 2001). 
Med minskade anslag är det omöjligt för den svenska flygindustrin att 
basera all utveckling på enbart militära beställningar (Näringsdepartementet, 
2005) och alternativet för företag med stark anknytning till militär 
flygindustri blir att differentiera sin verksamhet i försök att konkurrera på 
den civila marknaden (Kenny, 1999). 
 
Satsningen på JAS 39 Gripen-projektet har medfört att Sverige är en 
ledande nation inom informationsteknologi (Casparsson, 2000). Stefan 
Fölster (2002), docent och chefsekonom vid Svenskt Näringsliv skriver att 
den kontinuerliga högteknologiska utvecklingen av jetflygplan sedan början 
av 1950-talet givit betydande samhällsekonomiska spridningseffekter. Han 
anser att Gripenprojektets investeringskostnader vida kompenserats av dessa 
spridningseffekter, vilket är en åsikt som Eliasson (1995) delar. Ur 
erfarenheter från den militära verksamheten har civil produktion såsom på 

                                                  
1 32 Lansen, 35 Draken, 37 Viggen och 39 Gripen. Dessutom har ett kombinerat skol- och lätt 
attackflygplan utvecklats, Saab 105. 
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Volvo Aero vuxit fram och ytterligare ett antal exempel från svenskt 
näringsliv kan nämnas. Telefonaktiebolaget LM Ericssons (”Ericsson”) 
framgångar inom mobiltelefonin har grundlagts i den försvarsrelaterade 
forskningen inom mikrovågsteknik. Ett flertal materialkompositer samt 
tillverknings- och bearbetningsmetoder av dessa utvecklade för 
flygindustrin har funnit tillämpning inom andra områden (Fölster, 2002). Ett 
annat exempel är radarbaserade höjdmätningssystem som Saab utvecklat 
och som genom avknoppning blev Saab Marine Electronics, idag Saab 
Rosemount, med en årsomsättning på nära SEK 1000 miljoner 2004 (Saab 
Rosemount, 2005). 
 

1.3 Problem 
Flygindustrin är en tillväxtbransch. Detta fastslår Näringsdepartementet 
(2005) i en rapport daterad 2005-01-14. Samtidigt som branschens 
europeiska företag ökat sin omsättning med cirka 50 procent mellan åren 
1992 till 2002 har de svenska företagen fördubblat sin 
(Näringsdepartementet, 2005). Man förklarar att det som skiljer militära 
flygplansprojekt från civila är att kunden nästan uteslutande är en statlig 
beställare som betalar hela eller stora delar av forskningsarbetet. Teknik 
som utvecklas i dessa kvalificerade teknikprojekt kan ofta utnyttjas för både 
civila och militära ändamål. Ancker (2004) uttrycker att staten kan främja 
teknikutvecklingen med militära beställningar. Fredriksson (2004) 
konstaterar att flygindustrins tekniska bredd visat sig vara en viktig spin-off 
(”spin-off/-er”) generator och därigenom tillväxtskapare i andra branscher. 
 
Vi valde att studera spin-offer beroende på att forskning saknas inom detta 
område enligt Moncada-Poterno-Castello et al. (2001). Framstående 
forskare inom industriell tillväxt och avknoppningar samlades hösten 2001 
vid ett seminarium för att diskutera hur företag skall ta tillvara spin-offer 
och samtidigt enas om en spin-off definition (ibid). Definitionsfrågan 
placerades i en ny utredning. Avsaknaden av  definition ser vi som ett 
problem och vi vill med denna uppsats bidra till ökad kunskap om spin-
offer. 
 
I maj 2004, inför bildandet av en arbetsgrupp vilken skulle skapa en 
långsiktig strategi för svensk flyg- och rymdindustri inom initiativet 
Innovativa Sverige2 sa näringsminister Leif Pagrotsky: 
 

”Sverige har en mycket avancerad flygindustri, vars spetskompetens vi 
behöver ta tillvara och utveckla. Den teknologiska bredden inom flyg- och 
rymdindustrin är viktig för att generera spin-off möjligheter och därmed 
tillväxt i andra branscher”  

(Leif Pagrotsky, Pressmeddelande från Näringsdepartementet, 6 maj 2004) 
 

Detta uttalande visar tydligt regeringens syn på hur viktig svensk 
flygindustri är för den svenska ekonomin och den svenska arbetsmarknaden.  

                                                  
2 Innovativa Sverige – En strategi för tillväxt genom förnyelse. 
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1.4 Syfte 
Vi avser att identifiera, beskriva och analysera faktorer som främjar 
respektive motverkar uppkomsten av spin-offer ur militära flygprojekt. Vårt 
arbete genomförs som fallstudier av de tre största företagen inom svensk 
flygindustri, Saab, Volvo Aero och Ericsson Microwave (härefter ibland 
också kallade ”företagen”). 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi begränsar oss till civila spin-offer ur militära flygprojektet inom 
företagen. Företagen deltar i flera forsknings- och strategiprojekt inom det 
flygtekniska området (Näringsdepartementet, 2005) och är leverantörer till 
JAS 39 Gripen-projektet. Saab är därjämte systemsammanhållare av detta 
projekt. Två exempel på spin-offer från Saab kommer att redovisas för att 
åskådliggöra spin-offers uppkomstfaktorer. 
 
Våra avgränsningar medför att inte alla spin-offer som uppstått ur de 
militära flygprojekten studeras. Således kan till exempel spin-off 
möjligheter uppstå inom kärnverksamheten hos företagen och även få 
militär användning. Dessa befinner sig utanför våra avgränsningar och vi 
avser bortse från dem då ämnet annars skulle bli alltför omfattande. 
Studiens fördel är att företagen är stora aktörer i svensk militär flygindustri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.5-1: Avgränsningar i kubform samt utvikt kub för förtydligande. 
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1.6 Disposition 
Dispositionen förklarar i korthet uppsatsen indelning. 

 

Kapitel 1, Introduktion 
Det inledande kapitlet är en kort beskrivning av svensk militär 
flygindustriell historia. Vidare beskrivs vårt syfte, problemformulering och 
valda avgränsningar. Kapitlet avslutas med att vi redogör för vad vi avser 
med uttrycket spin-off samt en begreppsförklaring. 
  
Kapitel 2, Metod 
I detta kapitel behandlar vi metodsynsätt och angreppssätt vi använt. Vi har 
genom hela kapitlet valt att förklara olika begrepp och innebörden av dessa 
samt vilka val vi själva gjort i vår studie. 
 
Kapitel 3, Teori 
Vi har i detta kapitel redovisat den litteratur vi använt oss av i vår studie. I 
kapitlet tar vi upp viktiga begrepp, som ligger till grund för densamma. 
Kapitlet är uppdelat i fyra underdelar, som ligger till grund för övriga 
kapitel och avser att bilda en röd tråd genom studien.  
 
Kapitel 4, Empiri 
Här redovisas de intervjuer vi gjort på Saab, Volvo Aero och Ericsson 
Microwave. Kapitlet är uppdelat i tre underdelar och följer den röda tråd, 
som vi valt för hela arbetet. 
 
Kapitel 5, Analys och diskussion 
I kapitlet analyserar vi den insamlade empirin mot bakgrund av vår teori. Vi 
har även i detta kapitel valt att varva våra egna tankar med analysen och på 
ett naturligt sätt föra en diskussion. Kapitlet är uppdelat i fyra underdelar 
och följer återigen den röda tråden.  
 
Kapitel 6, Slutdiskussion  
I detta kapitel för vi ett resonemang, grundat på vad som framkommit i 
analys och diskussion i föregående kapitel. Vi redovisar här även våra 
ställningstaganden och summeringar vi gjort. 
 

1.7 Spin-off – Antagande av definition 
Avsaknaden av en vedertagen definition, såväl nationell som internationell, 

för begreppet spin-off har krävt att vi inför vår studie bestämmer vad vi 

menar med detta begrepp. Spin-off är ett centralt begrepp för uppsatsen och 

kommer därför att redogöras för nedan. Först i kapitlet redogör vi för vårt 

agerande vid modifiering av en definition som finns i litteraturen så att den 

passar in på vad vi avser med en spin-off inom den militära flygindustrin. Vi 

fortsätter med att beskriva spridningseffekter generellt varefter några 

synonymer och användningar av begreppet spin-off redovisas. 

Avslutningsvis knyter vi ihop säcken genom att bestämma en definition av 

begreppet spin-off i vår studie.  
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För vår studie antar vi följande definition för begreppet spin-off: 
 
� Spin-off är en avknoppning av en befintlig verksamhet till en ny 

verksamhet där överföring av tillgångar och/eller kunskap genomförts 
från den etablerade verksamheten till den nya. 

 

1.7.1 Spin-off – Arbetsgång vid antagande av definition 

När vi började angripa vårt utredningsområde insåg vi tidigt i 
litteraturstudiefasen att någon vedertagen definition av begreppet spin-off 
inte existerar. Även inom fackpressen visade det sig att meningarna gick isär 
om vad som skall inbegripas i ordets betydelse. Det närmaste en accepterad 
definition vi fann var Lindholms Dahlstrands (1997) definition av 
entreprenöriella spin-offer. Hennes definition har vi justerat något för att 
kunna tillämpa den på spin-off verksamheter generellt istället för endast 
entreprenöriella spin-off verksamheter. Denna justering behövdes för att 
kunna använda begreppet spin-off i den svenska militära flygindustrin. 

1.7.2 Spin-off – Spridningseffekter 

Det finns idag inget klargörande språkbruk eller någon tydlig 
begreppsanvändning kring vad en spridningseffekt egentligen är eller vad 
den innebär (Fredriksson, 2005). Idéer om spridningseffekter dryftades så 
tidigt som i slutet av 1800-talet. Fredriksson (2005) skriver att Marschall 
(1890) anger vad som händer när företag är starkt beroende av händelser i 
sin omvärld. Marschall (1890) menar att företag kan ha externa effekter av 
sin verksamhet. Dessa effekter skulle i dagens terminologi vara någon typ 
av spin-off. Fredriksson (2005) skriver vidare att andra följt samma tanke. 
 
Eliasson (1995) skriver att de allra flesta spridningseffekterna har industriell 
anknytning och inte teknologisk dito. Detta beror på att den avancerade 
industriella kompetens som dessa företag skaffar sig sker genom en 
avancerad FoU-verksamhet. Han skriver vidare att företag som kan visa upp 
positiva spridningseffekter till närliggande industri ofta verkar inom ett 
forskningsintensivt område som sysselsätter högutbildad arbetskraft. 
Eliasson kallar även spridningseffekter för spill-overs och anser att de kan 
uppkomma av fyra anledningar:  
 

a.  Människor med kompetens rör sig (arbetsmarknad). 

b. Nystartande av företag genom avhopp (innovationer och 
entreprenörskap). 

c. Underleverantörer lär sig avancerad teknologi av beställaren och 

vise versa (kompetent upphandling) – kompetens tillförs 

beställaren genom specialiserade underleverantörer. 

d.  Andra företag lär sig de avancerade företagens teknologi 

(imitation). 

(Eliasson, 1995, s.14) 
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1.7.3 Spin-off – Synonymer 

Synpunkterna i litteraturen skiljer sig åt vid förklaringen av vad en spin-off 
egentligen är. För att bringa klarhet i vad vi i vår utredning avser med 
begreppet spin-off, har vi sammanställt olika resonemang utifrån känd 
litteratur.  
 
Det går att se en spin-off som en produkt eller en verksamhet eller en 
kombination av de båda. I en rapport från ett av Europeiska kommisionens 
samarbetsorgan för forskning (Moncada-Poterno-Castello et al., 2001) 
beskrivs skillnader mellan företags-spin-offer, forskningsbaserade spin-offer 
och universitets-spin-offer. Överlevnaden för företags-spin-offer är större än 
för spin-offer sprungna ur universitets- eller forskningsvärlden. Detta anses 
bero på att marknadskunskapen och de ekonomiska förutsättningarna är 
generellt bättre i redan etablerade företag (ibid). 
 
I Nationalencyklopedin (1995) anges att några av de vanligaste spin-offerna 
kommer från militär- och rymdverksamheter. Några klassiska spin-off 
produkter från rymdverksamheten är teflon och kardborrband (Nasa, 2003). 
 
I facklitteratur använder man sig av ett flertal olika uttryck för fenomenet 
och exempel på dessa är spin-off, spin-out, spill-over, spin-away, 
synergieffekt, spridningseffekter, dual-use och andra kombinationer. 
Svårigheten med dessa begrepp är att de saknar vedertagen betydelse och 
således måste definieras av författaren för deras speciella användning och 
gränsdragning i det enskilda fallet häri, vilket inte lätt låter sig göras. I 
Nationalencyklopedin (1995) förklaras några av dessa ord men när de 
används i rapporter, artiklar eller böcker visar det sig att begreppen av 
författaren kan ha getts en helt annan betydelse: 
 

• ”Spin-offer är produkter vilka undergått en teknologiöverföringsprocess 

från FoU till allmän användbarhet. Denna användbarhet kan vara både 
direkt och indirekt.” 

 (Blanchard, 2000, citat från hemsida) 
 

• ”En spin-off uppstår när ett företag beslutar sig för att separera en 

produkt från en av sina avdelningar eller underenheter. Moderbolaget 
säljer inte avknoppningen till en annan firma utan kommer snarare att 
skapa ett nytt fristående företag och fördela aktierna i de nya företaget 

till moderbolagets aktieägare.” 
(InvestorDictionary.com, 2005, citat från hemsida) 

  
• ”Resultat av en viss verksamhet som även nyttiggörs i andra 

verksamheter. Exempel på spin-off effekter är tekniska landvinningar i en 
bransch som kommer andra branscher till del eller den draghjälp ett 
företags lansering av en viss produkt kan ge även andra produkter. 
Närbesläktade uttryck är extern effekt och multiplikatoreffekt.” 

(Nationalencyklopedin, Band 17, 1995, s.136) 
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• ”Fördelaktig biprodukt av en verksamhet.”  
(FOCUS, 1981, s.2868) 

 
• ”Något som uppkommit ur tidigare arbete såsom en tv-serie där 

huvudrollskaraktären var en populär bifigur i en annan tv-serie.” 
(Answers.com, 1999, citat från hemsida) 

 
En av våra första uppgifter i vår studie var således att försöka finna en 
vedertagen definition för spin-off.  

1.7.4 Spin-off – Olika ursprung. 

Lindholm Dahlstrand (1997) förklarar att företag baserade på ny teknologi 
(NTBF) inte uppstår ur tomma intet utan baseras på en existerande teknologi 
skapad i etablerade organisationer. De nya verksamheterna behöver, i alla 
fall under verksamhetens uppstart, en ”föräldraverksamhet” från vilken de 
hämtar sin teknologiska grund och ekonomiska trygghet. Oakey (1995) 
diskuterar vidare och säger att de två viktigaste källorna till NTBF är 
Institutioner/Universitet och väletablerade industriföretag. Detta medför att 
regioner med högteknologisk verksamhet och forskning distanserar sig från 
dem som saknar detta. Detta resonemang gör att tankarna i ett vidare 
begrepp dras mot Porters (1990) diskussion kring varför vissa nationer 
lyckas bättre än andra och vilka underliggande faktorer som verkar i dessa 
sammanhang. 
 
Spin-offer har olika drivkrafter och ursprung vilket är normgivande vid 
deras utveckling (Lindholm, 1994). Lindholm Dahlstrand (1997, 1999) har 
kategoriserat entreprenöriella spin-offer (ESO) beroende på ursprung och 
namngivit dem därefter. Hon kallar dem företagsspin-offer (CSO), 
universitetsspin-offer (USO) och institutionella spin-offer (ISO). ISO är 
spin-offer som härstammar från vare sig företag eller universitet. Lindholm 
Dahlstrand (1997) hävdar vidare att majoriteten av alla spin-offer baseras på 
idéer och/eller teknologi som har sitt ursprung i grundarens tidigare 
anställning i ett industriföretag. Detta gör dem till CSO enligt 
klassificeringen ovan. Lindholm Dahlstrand (1997) säger vidare att 
forskningen visat på tydliga skillnader mellan företags- och universitetsspin-
offer gällande tillväxt i både omsättning och nyanställningar. CSO växer i 
genomsnitt 10 ggr snabbare än USO. Samtidigt har fördjupad forskning 
visat att USO väljer att patentera och sälja sin teknologi till industriföretag 
snarare än att själva expandera. Detta innebär att USO ger ett stort värde till 
industriell tillväxt och ekonomisk utveckling i en region med 
högteknologisk universitetsforskning. Därmed spelar dessa spin-offer en 
avgörande roll i regionens konkurrenskraft och utvecklingspotential. 
 

1.7.5 Spin-off – Vår definition 

Vår redogörelse påvisar avsaknaden av vedertagen definition för begreppet 
spin-off såväl nationellt eller som internationellt. Vid försök att enas kring 
en bestämning av definitionen verkar det som om nya tolkningar och/eller 
begrepp istället förs fram. 2001 samlades europeiska forskare på området till 
ett seminarium där en av huvuduppgifterna var att skapa en gemensam 
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definition (Moncada-Poterno-Castello et al., 2001). Två dagar och ett otal 
föredrag senare bordlades frågan och initiativ togs till en ny utredning 
vilken skulle framlägga nya förslag. Någon ny gemensam definition har 
ännu inte presenterats. 
 
Lindholm Dahlstrand (1997) har utgått från den tidigare facklitterära 
definitionen av begreppet som var att en entreprenöriell spin-off är en ny 
firma vars grundare har lämnat sin tidigare anställning för att starta ny 
verksamhet. Aspekten teknologiöverföring från ”föräldraföretaget” har lagts 
till och verksamheter snarare än företag betraktas. Detta innebär att, 
 
� en spin-off är en avknoppning av en befintlig verksamhet till en ny 

verksamhet där överföring av tillgångar och/eller kunskap genomförts 
från den etablerade verksamheten till den nya. 

 

1.8 Övriga begrepp och förkortningar 
När ett begrepp definieras i texten nedan sker det genom en definition som 
anses (”…”). Uttryck inom parentesen och citationstecknet kommer därefter 
att användas i den efterföljande textmassan i den betydelsen som angivits i 
definitionen. Övriga begrepp, uttryck eller förkortningar definieras och 
används enligt följande. 
 
BAE Systems - British Aerospace Systems. Europas största  

försvarsindustri med en årlig omsättning om £14 800 
miljoner och 90 000 anställda på 5 kontinenter 

CSO - Corporate Spin-Off, på svenska företagsspin-off 
EMW - Ericsson Microwave Systems 
ESO - Entrepreneurial Spin-Off, på svenska entreprenöriell  
  spin-off 
FMV - Försvarets Materielverk 
FoU - Forskning och Utveckling 
FP - Framework Program, Europeiska Kommissionens  
  ramprogram för forskning 
ISO - Institutional Spin-off, på svenska institutionell spin-off 
NBF - NätverksBaserat Försvar, svenska Försvaret 
NFFP - Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet 
NTBF - New Technology Based Firm 
PubSec - Public Security, affärsområde för Ericsson Microwave  
  Systems 
Saab - Svenska Aeroplanaktiebolaget 
TRL - 9-gradig skala för kategorisering av  
  innovationsprocessens utvecklingssteg 
VAC - Volvo Aero Corporation 
USO - University Spin-Off, på svenska universitetsspin-off 
VTT - Volvo Technology Transfer AB utvecklar och stöder nya  
  affärer med relevans för Volvokoncernen.  
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2 Metod 
En golfbana någonstans i Sverige, en kulen novembermorgon, 2005. Vår 

golfare står på 5:e tee, par 4, dog-leg vänster 438 meter till green. Flaggan 

skyms bakom en dunge. Efter kort brainstorming med caddien väljer han, 

med hänsyn till den byiga vinden från vänster, sitt allra starkaste kort, trä-

3:an även kallad spoonen. Stark i sinnet stegar vår golfare fram och peggar 

upp bollen, allt enligt sin egen ritual, och slår till. Riktmärke har noggrant 

valts för att landa bollen på en tidigare orörd del av fairway. Duggregn och 

byiga vindar biter i huden genom alla kläder men vår golfare fylls av 

tillförsikt när bollen bär spikrakt mot tänkt nedslag. Studsen mot marken 

uteblir vilket förbryllar både golfare och caddie. Bollen måste vara 

pluggad, tänker caddien. Väl framme visar sig tanken korrekt. Bollen ligger 

djupt nedsänkt i det blöta gräset och nu krävs att vår golfvän använder all 

sin färdighet och känsla för att rädda par. Med rätt val av klubba skall han 

nå greenen och få bollen i hål. 

 

2.1 Metodsynsätt 
Idag spelar många människor golf men man behöver inte vara golfare för att 
förstå golfens grundläggande principer. Golfaren måste veta hur banan ser 
ut, i vilken riktning han skall slå bollen samt välja rätt klubba, eftersom han 
inte vill slå vare sig för långt eller för kort. Vi ser oss ha samma problem, då 
vi genom rätt metod vill komma så nära sanningen eller lämplig 
nedslagsplats som möjligt. Vi måste ta ett beslut om hur vår verklighet ser 
ut.  Detsamma gäller för golfaren när denne skall slå ut från tee. Han måste 
veta hur banan ser ut för att kunna slå bollen i rätt riktning. Hur golfaren 
tolkar banan beror på hans tidigare erfarenheter och grundläggande 
uppfattningar, vad som inom metodläran kallas olika metodsynsätt (Arbnor 
& Bjerke, 1994). 
 
Ett paradigm är ett arbets- och tankesätt som förändras med tiden genom att 
ett nytt paradigm avlöser ett gammalt (Halvorsen, 1992). Paradigm har som 
uppgift att beteckna det mönster inom vetenskapen som skall avgöra vilka 
frågor som skall ställas och vilka svar som är relevanta samt vilka regler 
som gäller vid tolkning av de aktuella svaren (ibid). Återkopplat till golfaren 
gäller det för honom att ställa sig frågor om vindriktning och risk för att 
undvika att slå bollen i bunkern eller vattenhindret. Arbnor och Bjerke 
(1994) förklarar kopplingen mellan paradigm och metodsynsätt som mycket 
intim. Det finns olika metodsynsätt inom ett och samma paradigm. Inom 
företagsekonomin kan man urskilja tre olika metodsynsätt, det vill säga sätt 
att se på omvärlden eller i golfarens fall på banan: 
 
• Analytiskt synsätt - det synsätt som har längst traditioner. Detta synsätt 

bygger på att verkligheten är objektiv och att summan av varje del är lika 
med helheten. 

• Systemsynsätt - helheten avviker från summan av delarna, vilket medför 
att kunskapen är systemberoende. Systemet är uppbyggt på en mängd 
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komponenter och synsättet bygger på relationerna mellan dessa. Tanken 
är att helheten skall förklaras med hjälp av delarna. 

• Aktörssynsätt - antar att verkligheten är en social konstruktion där all 
kunskap blir individberoende. I detta fall skall de olika delarna förklaras 
utifrån helheten.  

 
De tre synsätten överlappar delvis varandra. Aktörsynsättet skiljer sig mest 
från de andra två synsätten och anses vara av förstående karaktär vilket 
innebär att forskarna inom denna kategori skiljer mellan metoder i klassik 
naturvetenskap och samhällskunskap (Arbnor & Bjerke, 1994). Dessa 
forskare kallas ofta för hermeneutiker och tillhör den förstående kunskapen. 
 
Arbnor och Bjerke (1994) talar vidare om positivismen eller explanatiken 
som en motsvarighet till hermeneutiken. Explanatiken vill förklara redan 
befintlig kunskap och räknas därför till förklarande kunskap som inte gör 
skillnad mellan metoder inom naturvetenskap- och samhällsvetenskap.   
 
Nedan illustreras sambandet mellan dessa kunskaper och synsätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1-1 Metodsynsätt i D-uppsatsen. Källa: Arbnor & Bjerke (1994, s.62). 
 
 
Vår studie vill åskådliggöra framgångsfaktorer och fallgropar i verksamhet 
rörande spin-offer. För förståelse för vad som gör satsningar på spin-offer 
lyckade eller misslyckade, har vi valt att bryta ner vårt undersöknings-
område i mindre delar och efter hand söka referenslitteratur. Förståelse av 
delarna gav oss sedan en insikt om helheten. Således bildar de olika delarna 
tillsammans en helhet, vilket Arbnor och Bjerke (1994) kallar 
systemsynsätt. 
 

Analytiskt synsätt 

Förklarande kunskap Förstående kunskap 

(Explanatik) 
 

(Hermeneutik) 

Systemsynsättet 
Aktörsynsätt 

Vår studie 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Forskning bygger på två ”byggstenar”, teori och empiri (Halvorsen, 1992; 
Arbnor & Bjerke, 1994). Utgår en studie från teori kallas detta deduktion. 
Om studien istället utgår från insamlad empiri kallas detta induktion. 
Induktion som ansats utgår från en mängd olika fall, att finna ett samband 
mellan dessa och sätta detta samband som giltigt. Deduktion som ansats 
generaliserar och utgår från en regel och kan förklara ett enskilt fall genom 
denna generalisering (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Vi har i vårt arbete tillämpat en kombination av induktion och deduktion 
samt tillfört nya moment, det vill säga valt att växla mellan teori och empiri. 
Vi inledde med att läsa in oss på utvald teori och därefter intervjua ett antal 
personer med koppling till vårt ämne. Vi utvärderade de svar vi fått och 
sökte därefter vidare i litteraturen. Vi fick härefter fram ett urval av företag 
för senare intervjuer. Slutligen gick vi tillbaka till teorin för att reda ut 
oklarheter som uppkommit under intervjuernas gång. Denna växelverkan 
kallas abduktion och är en vanlig metod att använda vid fallstudiebaserad 
forskning (ibid).  
 

2.3 Forskningsansats 
Som forskningsansats kan man välja mellan kvantitativ och kvalitativ metod 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Ett tydligt särdrag mellan de två metoderna är 
fokuseringen på processen och innebörden i denna (Merriam, 1994; 
Alvesson & Sköldberg, 1994). Med detta avses den innebörd som finns i 
människors erfarenheter och som förmedlas till forskaren. Ett annat särdrag 
mellan kvantitativ och kvalitativ metod är, anser Halvorsen (1992), främst 
antalet undersökningsenheter och forskarens närhet till studien i 
datainsamlingsprocessen. Vidare menar han att det vid presentationen av 
data finns det en tydlig skiljelinje. Vi har i vår studie haft ett kvalitativt 
angreppssätt. Vi valde att angripa problemet med hjälp av fallstudier i vilka 
vi intervjuade ett antal personer med god insyn i företagens spin-off 
verksamheter. Vidare valde vi att förklara med två exempel för att ge 
analysen koppling till verkliga livet. 
 

2.4 Fallstudie 
För att fördjupa sig i en företeelse eller ett problem kan med fördel en studie 
på ett faktiskt fall göras, en fallstudie. En fallstudie är en undersökning av 
en specifik företeelse som väljs ut för att den är speciellt viktig eller 
intressant (Merriam, 1994). Fallstudier kan vara av både kvalitativ och 
kvantitativ art där den kvalitativa har som huvudsakligt syfte att skapa 
förståelse (Holme & Solvang, 1991). För att nå djupare förståelse är det 
således nödvändigt att ha en nära relation till det man avser undersöka. 
Samtidigt är det reella system som forskaren vill beskriva, förklara och 
förstå enligt Arbnor och Bjerke (1994) ofta komplext både att angripa och 
att kartlägga. 
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Styrkan hos kvalitativ fallstudiemetod är förankringen i verkliga situationer, 
vilken är viktig vid utveckling av kunskapsbasen inom valt område. 
Begränsningar i dess tillämpning i vissa situationer är dock en av 
svagheterna med metoden. En annan svaghet är underskattning eller 
överdrift av faktorer i en viss situation, vilket kan medföra att läsaren 
kommer fram till felaktiga slutsatser. Ytterligare svaghet i metoden är en 
begränsning i utredarens egen förmåga att analysera insamlad information 
samt påverkan av forskarens egen värderingsgrund.  
 
Valet av företag för våra fallstudier var lätt då det inom svensk militär 
flygindustri endast finns tre större bolag: Saab, Volvo Aero och Ericsson 
Microwave (FIF Försvarsindustriföreningen, 2005). Företagen har alla 
erfarenheter av spin-off verksamhet vilket gjorde att deras spin-off processer 
lämpade sig väl för fallstudier. Samtliga tre visade intresse för att delta i 
studien och deltagandefrekvensen bland kontaktade intervjupersoner var 
etthundra procent. 
 
Inom respektive företag finns ett antal olika exempel på mer eller mindre 
lyckade spin-offer. För att tydliggöra för läsaren vad en spin-off är har vi 
valt två autentiska exempel från Saab, en framgångsrik och en nedlagd. Att 
vi valt spin-off exempel endast från Saab beror på att Saabs spin-offer 
tydligt låg inom våra avgränsningar och dessutom uppkom under 2000-talet. 
Saab är enda svenska flygplanstillverkare och innehar fem procent av den 
globala militära flygplansmarknaden. 
 

2.5 Intervjuer, urval och intervjuernas upplägg 
Arbnor och Bjerke (1994) beskriver fyra olika former vid förberedelser och 
genomförande av intervjuer: personlig intervju, telefonintervju, postenkät 
och gruppenkät. Viktigt är frågornas utformning och om svarsalternativen är 
bundna eller ej (Merriam, 1994). Fördelar med öppna och ostrukturerade 
intervjuer är att respondenten inte tvingas anamma forskarens kategorisering 
på världen utan kan dela med sig av sitt eget sätt att se på saker och ting 
(ibid). En risk vid alla intervjusituationer är att intervjuaren inte lyckas hålla 
sig neutral och icke-bedömande beroende på att respondentens svar bryter 
mot intervjuarens egna normer och värderingar (ibid). 
 
Vår studie består av ostrukturerade intervjuer med nyckelpersoner i spin-off 
verksamheter där insamlad data är ”detaljerade beskrivningar av 

situationer, händelser, människor, samspel och observerade beteenden, av 

direkta citat från olika personer och deras erfarenheter, attityder, åsikter 

och tankar samt utdrag eller hela avsnitt av protokoll, brev, register och 

fallbeskrivningar” (Patton, 1980, s.43 i Merriam, 1994, s.83). 
 

För att få ökad kunskap inom området för studien valde vi att i ett tidigt 
skede genomföra förberedande intervjuer med sakkunniga. Vi kontaktade 
personer med en ledande roll i respektive företags process för hantering av 
spin-offer. Vi genomförde två förberedande intervjuer, av Halvorsen (1992) 
kallade djupintervjuer och kunde därefter formulera vårt problem. Vi tog 
telefonkontakt med forskningschef på Volvo Aero och teknisk chef på 
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Ericsson Microwave, beskrev i stort vår avsikt med studien och avtalade tid 
för möte. Någon dag innan intervjun tillställde vi dem studiens syfte samt 
vår allmänt hållna frågeställning. 
 
Urvalet av intervjupersoner skedde enligt snöbollseffekten (Halvorsen, 
1992), vilket innebär att den som intervjuas namnger lämplig ytterligare 
person/personer att intervjua. Detta är ett lämpligt tillvägagångssätt när man 
vill komma in i ”slutna” kretsar. En brist med denna typ av urvalsform är 
risken att intervjupersonen anger en likatyckande person att intervjua 
(Johansson, A., 2005). Samtliga kontaktade personer var positiva till 
intervju. 
 
Utifrån de förberedande intervjuerna uppkom ett antal frågor. Vi valde att 
fördjupa oss i teorin kopplat till de resonemang som förts för att en lämplig 
intervjuguide skulle kunna utformas. Avsikten med denna guide är att den 
skulle tjäna som diskussionsunderlag som Halvorsen (1992) föreslår. En 
nackdel med denna typ av utformning och intervjuform är att den medför 
svårigheter samt kan innebära tidsödande arbete med klassificering av 
insamlad information. 
 
Kraven på intervjuaren ökar med sjunkande struktureringsgrad och en risk 
med temaområden är att respondenternas svar inte alltid berör exakt samma 
frågor. En annan risk är att intervjuaren inte själv kan tillräckligt om 
området för att leda in respondenten i studiens tankebanor (Merriam, 1994; 
Halvorsen, 1992).  

2.5.1 Intervjuernas genomförande 

Någon dag innan intervjun skulle genomföras skickades intervjuguide, 
problemformulering och syfte till respondenterna för att ge tid till eftertanke 
och eventuell informationsökning. Vi valde att registrera ljuddata vilket 
Merriam (1994) anser vara en enkel och säker metod för att ge 
informationstillgång vid analys mm. Intervjuerna ägde rum på respektive 
respondents kontor eller närliggande konferensrum. 

2.5.2 Behandling och validering av intervjusvar 

Vi har använt oss av en digital ljudinspelare för bästa ljudupptagning och 
utrustningen prövades i olika miljöer före första intervjutillfället. Genom att 
lagra intervjuinspelningarna på en dator blev arbetet med att sektionera, 
avlyssna och analysera inspelat material förenklat. Sortering och 
faktaregistrering av intervjuerna skedde genom att vi sammanfattade den 
enskilde respondentens svar utifrån temafrågorna i intervjuguiden. Risker, 
som Merriam (1994) nämner, med inspelning av ljud är respondenters 
eventuella ovilja eller osäkerhet mot att bli inspelade. Efter kontroll av 
genomförda intervjuer kunde vi säga att dessa problem inte förelåg.  
 
Vi valde att efter varje intervju dela in intervjusvaren i kategorier utgående 
från intervjuguiden och förde successivt in informationen under respektive 
temafråga. När intervjusvaren sammanställts skickades de till respektive 
respondenten för granskning och godkännande samt i förkommande fall 
komplettering och förtydliganden. Efter genomförd analys fann vi ett värde i 
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att verifiera den empiri vi grundat nämnda analys på. Förnyad kontakt togs 
med respondenterna och i något fall gjordes komplettering, vilken fördes in 
i uppsatsens empiri. 
 

2.6 Referenslitteratur 
De flesta spin-offer är en del av den industriella utvecklingen. I våra 
litteraturstudier har vi skiljt på industriell tillväxt och spin-offer. Industriell 
tillväxt anser vi vara en del av affärsutveckling med inriktning mot 
kärnverksamhet. Litteraturen har vi hämtat i databaser, från tidigare kurser, 
bibliotek och från Internet. Exempel på databaser vi gjort sökningar i är 
ABI/INFORM Global och Emerald. Litteraturen har samlats in i omgångar 
för att täcka luckor i teorin som påvisats under empiriinsamlingen. Detta är 
abduktion som är vårt vetenskapliga angreppssätt. 
 
Det referenssystem, vi har valt att använda vid redovisning av referenser, är 
Harvardsystemet. Fördelar med Harvardsystemet är enkelheten och att det 
ger snabb information om källorna (Bytoft-Nyaas, 2004). 
 

2.7 Metodik vid analys och diskussion  
I analyskapitlet för vi en diskussion innehållande en blandning av empiri 
och teori. Vi har i vår studie valt att använda Porters diamantmodell (1990) 
för att relatera vår empiri och analys mot en vedertagen och accepterad 
modell. Vår avsikt med detta är att öka förståelsen och placera in våra 
resultat i modellens ingående delar. Vi anser att diamanten inte till fullo 
passar in vid analys av faktorer och spelregler för uppkomsten av en spin-
off. Porters modell avser att analysera konkurrensfaktorerna i en bransch 
och olika nationers förutsättningar. Spin-offer är i sig inte en bransch utan 
endast ett tillskott till eller en bonus på kärnverksamheten. Med detta 
klargjort ansåg vi oss behöva komplettera Porters modell med egna 
kategorier, som sedan kopplas mot diamantens hörnstenar. Dessa kategorier 
är 1.Uppkomst av spin-offer, 2.Statens roll och styrmedel samt 3.Nätverk 

och kluster. Indelning i kategorier har gjorts under studiens gång 
allteftersom vi funnit att faktorer, spelregler och andra för spin-offer 
påverkande förutsättningar kan placeras under dessa. Under 
empiriinsamlingen framkom behov av mer referenslitteratur och ökad 
kunskap beträffande kategorier. För vidare utveckling av respektive kategori 
och dessa avgränsningar hänvisas till teorikapitlet. 
 
I analysprocessen har vi valt att analysera och diskutera våra nämnda tre 
kategorier. Denna process leder till att slutsatser kan dras ur respektive 
kategori. En sammanställning av genomförd analys och diskussion 
beträffande respektive kategori analyseras därefter i Porters diamant (1990). 
Nämnda analys- och diskussionsprocess kan visualiseras med figur 2.7-1. 
Vid sammanställning av de tre kategorierna för analys i Porters 
diamantmodell (1990) användes, i något fall, empiri som inte använts 
tidigare men huvudsaklig input i diamanten har dock hämtats från 
kategorierna. Analys- och diskussionsprocessen samt utvärderingen enligt 
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Porters diamant (1990) mynnade ut i en slutdiskussion, där vi stämde av mot 
problemformulering och syfte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.7-1 Vårt tillvägagångssätt i analys- och diskussionsprocessen. 
 

2.8 Trovärdighet 
För att en fallstudie skall få trovärdighet krävs att insamlade informationen 
och empirin går att förlita sig på. Att förutsätta att all information är sann är 
enligt all vetenskap fel; allt bör ifrågasättas och ställas mot andra källor. 
Utifrån detta har vi valt att diskutera trovärdigheten i utfört arbete. I detta 
sammanhang är frågor som validitet och reliabilitet, såsom dessa båda 
begrepp utvecklas nedan, viktiga kriterier framförallt i fråga om metodval 
för insamling av empiri och dess tolkning. Merriam (1994) menar att oavsett 
föremålet för den forskning som utförs bör alltid frågor som rör validitet och 
reliabilitet ställas.  
 
I vår studie har tillvägagångssätt och behandling av teori och empiri 
noggrant utvalts för att skapa validitet (Svenning, 1999). Validitet innebär 
en undersöknings förmåga att mäta det som avses och begreppet delas upp i 
inre och yttre validitet. Inre validitet avser kopplingen mellan teori och 
empiri samt ett arbetes upplägg och hur väl resultatet stämmer med 
verkligheten (Ratcliffe, 1993 i Merriam, 1994). Yttre validitet avgör 
möjligheten till generalisering utifrån en specifik studie, det vill säga om vår 
studie går att använda i andra sammanhang än den vi avsett (Svenning, 
1999). För att erhålla hög inre validitet har information från olika källor 
ställts mot varandra. Avsikten har varit att dessa skall kunna styrka 
varandra. Vidare har alla personer som intervjuats fått möjlighet att läsa de 
svar, som de själva avgett och berett möjlighet till rättelse om de ansett sig 
feltolkade. Vi har även använt oss av horisontell granskning (Merriam, 
1994) genom att kollegor och handledare fått ge sina kommentarer. För att 
uppnå yttre validitet har vi valt att använda oss av flera företag i vår studie 
och genomfört korsanalys mellan dessa.  
 
Reliabilitet beskriver hur resultaten av en undersökning kan upprepas och 
vid fallstudiebaserad forskning är det generellt svårt att finna reliabilitet. 
Guba & Lincoln (1981 i Merriam, 1994, s. 181) argumenterar för att man i 
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fallstudiebaserad forskning mer skall intressera sig för den inre validiteten 
än för reliabiliteten. Reliabilitet uppnås lättare om arbetet bygger på enkäter 
eller systematiskt bedrivna undersökningar. Det som kan göras för att stärka 
reliabiliteten i fallstudiebaserad forskning är att vara mycket noggrann med 
dokumentationen (Merriam, 1994). I vår studie finns samtliga intervjuer 
inspelade och sparade samt intervjupersonerna namngivna. 

2.8.1 Kritik till metod 

Det är svårt för forskaren att hitta objektiva sanningar (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Vårt syfte är inte att redovisa några sådana utan endast 
våra egna tolkningar av det vi studerat.   
 
Antalet personer vi intervjuat i varje företag påverkar vårt resultat. Fler 
intervjupersoner mer spridda inom företagen, både organisatoriskt och 
funktionsmässigt, skulle kunna stärkt empirin. Vid intervjuer finns det alltid 
en risk att intervjuaren påverkar respondenten (Halvorsen, 1992). 
Intervjuarens personlighet och bakgrund har betydelse för hur frågorna ställs 
och vilken kontakt frågeställaren får med respondenten. 
 
Vårt val av exempel på spin-offer från endast ett företag kan kritiseras med 
utgångspunkt från att endast det företagets beslutskriterier och 
tillvägagångssätt kan uppvisas och analyseras. Sverige har en liten 
flygindustri med ett begränsat antal aktörer och Saab var ett företag som 
tydligt kunde uppvisa spin-offer inom våra avgränsningar. Saab är därjämte 
en tydlig aktör på den globala militära flygplansmarknaden och enda 
svenska flygplanstillverkare, varför exempel från det får anses 
representativa för den svenska militära flygindustrin. 
 
Vi har i vårt studieförfarande behövt göra metodmässiga val. Vi anser inte 
att resultatet skulle blivit påtagligt bättre med andra tillvägagångssätt än det 
vi valt. 
 
Under uppsatsprocessen har vi valt att vara på annan ort än övriga 
uppsatsskrivare i aktuellt magisterprogram, vilket vi i efterhand bedömer 
som negativt då vi saknat möjligheten till spontana bollplank och en öppen 
diskussion med andra studenter. Vi har varit medvetna om denna brist och 
försökt hålla kontakt med övriga studenter.  
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3 Teori 
Vi kommer i detta kapitel att definiera och förklara olika begrepp som 

ligger till grund för empiri och analys. Vi har delat in teorin i tre kategorier 

för att förenkla uppdelningen och den senare analysen. Dessa tre områden 

är 1. Uppkomst av spin-offer, 2. Statens roll och styrmedel samt 3. Nätverk 

och kluster. Respektive kategorival förklaras efter hand de uppkommer. I 

kapitlets avslutning redogör vi för Porters diamantmodell (1990) med hjälp 

av vilken vi avser placera spin-off som fenomen i ett branschperspektiv.  

3.1 Uppkomst av spin-offer 
I denna kategori behandlas företagens interna faktorer för hur spin-offer 
skall hanteras.  

3.1.1 Kreativa innovationsklimat 

Kreativa idéer är vad som skiljer vanliga företag från marknadsledande 
företag (Feldman, 2003). Förutom kreativa idéer måste det inom företag 
finnas klimat, som tillåter innovationer. För att innovationer skall uppstå har 
ledningen ett ansvar att uppmuntra entreprenöriella beteenden genom att 
acceptera goda försök och ge uppmuntran trots misslyckanden (Leavy, 
2005). Vidare uttrycker Leavy att företaget inte bör ställa frågan om vad 
man gjorde för fel utan istället söka lärdomar i det som skett. Feldman 
(2003, s.18) utrycker att ”framgång kommer endast när man lär från 

misstagen”.  
 
En brist i många av dagens företag är att man gärna vill ha ett kreativt 
företagsklimat men att ledningen egentligen inte vet vad det innebär att 
skapa ett sådant (Filipczak, 1997; Ford, 2004). Twiss (1992) anser att ett led 
i att skapa en kreativ organisation är att medge personalen tid att vara 
kreativa. Ett tydligt exempel är företaget 3M (”3M”) som anser att 
personalen bör avsätta 15 procent av sin arbetstid till att utveckla ”sina 
egna” idéer (Filipczak, 1997).  
 

En innovationsprocess består i att lyckas få fram något av värde som inte 
funnits tidigare (Feldman, 2003). Genom att vara kreativ, vilket är ett måste 
för att lyckas, menar Feldman att företaget skall utnyttja innovationen till att 
skapa ett värde för kunden. För att ett företag skall vara kreativt, krävs 
kreativa individer. Man bör redan vid anställningsprocessen försöka finna 
en blandning av människor med olika möjligheter, intressen, bakgrund och 
personligheter i avsikt att skapa ett bättre innovationsklimat (Leavy, 2005). 
Han nämner fyra punkter han anser viktiga för individuell kreativitet och 
initiativförmåga: 
 
1. Placera människor och idéer mycket nära ledningen och dess filosofi. 
2. Ge människor utrymme att växa och pröva sig fram genom att lära av 

sina misstag. 
3. Bygga allt man vill uppnå på stor öppenhet, tillit och goda 

kommunikationer genom hela organisationen. 
4. Underlätta för individer att röra sig fritt inom organisationen.  
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Utöver dessa punkter är det också viktigt att hitta en balans mellan lek och 
disciplin, mellan övning och process samt mellan kreativitet och effektivitet. 
Balansgången kan ofta vara mycket svår och endast genom att hitta den 
perfekta avvägningen kan man lyckas fullständigt. 3M har hittat denna 
balans och är känt för sitt goda innovationsklimat, som genom åren visat sig 
mycket framgångsrikt (Leavy, 2005; Twiss, 1992).  
 
En väg för att uppnå önskat innovationsklimat kan vara att följa det 
resonemang Filipczak (1997) för. Han anser, efter intervjuer bland 
amerikanska managementexperter, att en av de viktigaste hörnstenarna i 
byggandet av en kreativ organisation är att man inser att de anställda redan 
är kreativa individer, ett resonemang som finner sitt stöd hos Twiss (1992). 
Det är de anställda, som har kunskapen hur saker kan göras bättre och om 
potentialen i befintliga produkter. Det som behövs är att skapa ett 
organisationsklimat där de kreativa individerna kan komma till tals. 
Klimatet måste medge tid till reflektion och en förståelse hos organisationen 
att inte alla nya idéer nödvändigtvis behöver komma från 
forskningsavdelningen (ibid). Filipczak (1997) anser också att det inte 
räcker med att man begränsar kreativiteten till forsknings- och 
utvecklingsavdelningen utan att den måste genomsyra hela organisationen. 

3.1.2 Eldsjäl 

De allra flesta projekt eller nya innovationer startar med en idégenererare 
eller eldsjäl, engelska project champion (Galbraith, 1982; Twiss, 1992). Det 
är ofta samma person som kläcker en idé och sedan driver densamma framåt 
genom att lägga all sin tid och energi på den (Morton, 1983). En eldsjäl tar 
ofta stort ansvar i ett projekt och är beredd att offra mycket av sin kraft i 
detta. En viktig uppgift för eldsjälen är att engagera de individer, som ingår i 
projektet och få dem att tro på vad de gör (Markham, 1998). En eldsjäl är 
också viktig vid utvecklingen av nya produkter och tjänster i rollen som 
pådrivare och genomförare av något eldsjälen tror på och brinner för. Enligt 
Markham finns det tre kriterier för att uppnå eldsjälsstatus i ett projekt: 
 
1. Eldsjälen tar till sig projektet och visar starka känslomässiga band till 

detsamma. 
2. Eldsjälen har ett starkt stöd från företaget. 
3. Eldsjälen sätter projektet före sina vanliga arbetsuppgifter och bedriver 

någon form av skunk work (”skunk work”), se nedan. 
 
Andra faktorer som är signifikanta för en eldsjäl är att denne är duktig på att 
skapa och underhålla de informella nätverk, som finns både inom och 
utanför företaget (Markham, 1998).  I sitt arbete söker eldsjälen ofta en 
mentor vars roll blir att vara både samtalspartner och bollplank (Philips, 
1988). 

3.1.3 Skunk work 

Uttrycket skunk work har sitt ursprung från en amerikansk serietidning där 
hemliga arbeten utfördes under dygnets mörka timmar (Smith, 2003). Skunk 
work som begrepp blev känt genom flygplanstillverkaren Lockheed 
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Martins3 avdelning med samma namn, som efter uppstarten 1943, blev 
uppmärksammad för dess framgångar med olika utvecklingsprojekt. Från 
denna avdelning har genom åren banbrytande skapelser som SR-71 
Blackbird (spaningsflygplan) och F-117 NightHawk (bombflygplan med 
stealthegenskaper) utvecklats (Sawyer, 2001; Smith, 2003).  
 
I modern litteratur avser man med skunk work, individer eller grupper som 
inom organiationen arbetar frivilligt och hemligt samt på eget initiativ för att 
möta utmaningar och problem. Deras verksamhet är inte känd för 
organisationen i stort men leder ofta i längden till goda resultat för den 
formella organisationen (Ma, 2002). Det som skiljer skunk work från övrigt 
utvecklingsarbete är ledningens outtalade stöd för eller till och med ibland 
ovetskap om skunk work. Skunk work i organiserad form behöver dock 
ledningens stöd och förståelse då sådana avdelningar arbetar självständigt 
och ibland emot den övriga organisationens uttalade mål (ibid). 
 
Det kan vara intressant att notera att Lockheeds skunk work-avdelning idag 
är en del av företaget där idéerna om det specifika arbetssättet finns kvar 
som företagsfilosofi (Sawyer, 2001).  

3.1.4 Tvärfunktionella grupper 

Att arbeta inom tvärfunktionella grupper är något som man länge gjort inom 
sjukvården. Inför en komplicerad operation samlas experter på berörda 
områden och tillför sin respektive kompetens. I sjukvården har detta varit ett 
naturligt sätt att arbeta, eftersom en läkare svårligen kan vara specialist på 
flera områden samtidigt (Kehlet & Dahl, 2003).  
 
När Kelly Johnson startade upp Lockheed Martins skunk work avdelning 
hade han liknande idéer. Förutom att vilja skapa en fristående avdelning, 
som inte stördes av linjeorganisationens normala arbetsgång, avsåg han 
även samla några av de mest kompetenta teknikerna inom respektive 
område för att nå ökad utvecklingspotential. Han insåg att om konstruktörer 
av olika komponenter kunde komma samman och ges en bild av helheten, 
samtidigt som de även gavs tillfälle att påverka denna, skulle nya 
landvinningar kunna göras (Smith, 2003).  
 
Enligt Colarelli O’Connor et al. (2003) är just avsikten med tvärfunktionella 
grupper och utvecklingsteam att genom deltagande av flera olika funktioner 
att erhålla ett bättre slutresultat. En viktig faktor för att tvärfunktionella 
grupper är en överrensstämmelse mellan organisationens mål och avsikten 
med gruppen (Welter, 1990). Vid skapande av dessa grupper luckras den 
traditionella avdelningsstrukturen upp då gruppmedlemmarna omplaceras i 
avsikt att korta kommunikationsvägarna. När en tvärfunktionell grupp skall 
skapas bör man undvika att för tidigt skapa ett för stort team, då 
undersökningar visat att en gruppstorlek på åtta till tio personer är lagom 
(Welter, 1990; Thamhain, 1994).  
 

                                                  
3 En av U.S.A.:s två tillverkare av militära flygplan. Dagens företagsnamn är Lockheed 
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Vid bildandet av tvärfunktionella grupper bör inte endast hänsyn tas till 
personernas yrkesmässiga kompetens utan även deras sociala förmåga och 
deras personkemi. En mycket viktig funktion i en tvärfunktionell grupp är 
ledarfunktionen. Denna person behöver inte nödvändigtvis vara 
organisatorisk chef men väl en naturlig ledare (Fleming & Koppelman, 
1998). Amerikanska studier visar att mycket tid annars går åt till rivalitet 
och konkurrens om ledarrollen i projektgruppen. 
 
I företag som skapat tvärfunktionella grupper har det visat sig att mer av 
varje persons kompetens kan utnyttjas samtidigt som personen ges en större 
bild av helheten. Dessa företag har också visat sig kunna möta kundkrav 
snabbare och mera exakt (Thamhain, 1994). 

3.1.5 Strategival vid marknadsdefiniering 

Lindholm Dahlstrand (2004) skriver att för varje verksamhet är 
marknadsdefinition viktig samt tydliggörandet av de kunder avser arbeta 
med. I ett företags tillväxtfas måste strategiska beslut fattas såsom på vilket 
sätt det skall växa (Andersson, 2001). För företag med en idé eller produkt 
som det beslutar sig att avknoppa, måste ett antal beslut tas, som påverkar 
hur väl en spin-off kommer att klara sig. En faktor är hur väl företag tar om 
hand nya tekniska lösningar och vilka ekonomiska förutsättningar dessa 
lösningar kan ges. En avvägning är hur den nya teknologin förhåller sig till 
företagets befintliga industriella struktur.  
 
Med utgångspunkt i detta resonemang har vi valt att studera Ansoffs (1958) 
matris, som ger förståelse för en ny verksamhets marknadsstrategiska val 
beror på om verksamheten baseras på ny eller redan känd teknik, på 
nuvarande eller ny marknad. Ansoff (1958) anser att det finns fyra 
grundläggande strategialternativ: 1.marknadspenetration, 2.utveckling av 

nya produkter, 3.erövrande av nya marknader eller en kombination av de 
tre, det vill säga 4.diversifikation. 
 
Ansoff (1958) anser att just beslutsfattandet är ett företags viktigaste fråga 
och strategier kan ses som ett regelverk för beslutsfattande. Detta innebär att 
en beslutsfattare med hjälp av en strategi kan fatta beslut även i situationer 
där följderna av olika alternativa beslut är osäkra. Ansoffs matris är baserad 
på företagets produkter och för vilka nuvarande och framtida marknader 
produkterna är avsedda (Hörte, 1999). I Andersson (2001) beskrivs Ansoffs 
matris som ett analysverktyg för behandling av ett företags olika 
tillväxtalternativ med avseende på nya marknader och produkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3.1-1 Ansoffs matris. Källa: Ansoff (1965 se Andersson 2001, s.99). 
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3.2 Statens roll och styrmedel 
Vi har valt denna kategori med bakgrund av att staten har en betydande roll 
för den militära flygindustrin och därmed uppkomsten av spin-offer. 

3.2.1 Triple Helix 

Utifrån Ansoffs matris förstås att olika tillväxtstrategier finns att välja 
mellan, beroende på avsedd marknad och produkt. När ett företag väljer en 
framgångsrik strategi och befäster sin position eller lyckas ta en ny position 
på marknaden, medför detta industriell tillväxt. Ett företag som utvecklat 
affärsområden ur sin befintliga verksamhet är Saab i fråga om personbilar i 
Saab Automobile. Vidare finner man i Näringsdepartementets (2005) 
utredning att den svenska flygindustrin är viktig för hela landets tillväxt och 
då de tre största och viktigaste svenska företagen är aktörer i flygbranschen, 
bidrar de till utvecklingen av högskolor, universitet och regionala 
forskningsprojekt. Detta leder i sin tur till starkare industriell tillväxt för 
hela landet (Ahlgren, Linnér & Wigert, 2002). Som ett led häri har staten 
och industrin till lika stora delar finansierat Nationella Flygtekniska 
Forskningsprogrammet tillsammans med tre av Sveriges största tekniska 
högskolor4. 
 
När stat, universitet och industri samarbetar kallas detta för ”Triple Helix” 
(Ylinenää, 2004). För att närmare förklara de spelregler som gäller för spin-
offer, när man relaterar till aktörerna inom Triple Helix, presenteras nedan 
en matris vilken beskriver tillförsel av kompetens och förväntade vinster se 
tabell 3.2-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3.2-1 Triple Helix. Källa: Ylinenää (2004). 
 
Sammanfattningsvis (Eliasson, 2005, s.22) handlar industriell tillväxt om, 
”att utveckla och hitta vinnande projekt och föra dem vidare till produktion 

och distribution i industriell skala”. 

                                                  
4 Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola och Linköpings Tekniska 
Högskola (Ahlgren, Linnér & Wigert, 2002). 

Sektor Bidrag (Förväntad) ersättning 
Industri Kommersiell kompetens 

o fokus på förtjänst 
o fokus på allmännytta 
o fokus på (kort) amortering 

Konkurrensfördelar på 
marknaden. 
Nya affärskontakter och 
överenskommelser. 

Stat Allmän ekonomisk kompetens 
o fokus på långsiktiga mål 
o fokus på överblick och  

systemperspektiv 
o smörjmedel/ resurser 

Konkurrensfördelar för 
regionen (nationen) 
Nya jobb, mer skattinkomster 

Universitet Forsknings kompetens 
o fokus på utveckling av  

akademisk kunskap 
o analytisk förmåga 

Akademisk konkurrenskraft 
Rykte och image 
Finansiering. 
 

 



TEORI 

HAGMAN & ANDERSSON 2006 24 

3.2.2 Inkubatorer och teknikparker 

I Porters diamantmodell (1990) är en faktor industriella kluster. Sådana kan 
bildas genom att nystartade företag binds samman i olika nätverk. För 
nystartade verksamheter finns även inkubatorer eller teknikparker med 
avsikt att hjälpa ett ungt företag genom de första tillväxtfaserna, så kallad 
business incubation definierat som: 
 

"Business incubation innebär enligt en internationellt vedertagen definition 
ett utvecklingsverktyg för att starta företag och få dem att växa. En dynamisk 

process av företagsutveckling där inkubatorns roll är att ge den näring åt 
unga firmor som hjälper dem igenom sin första fas i företagandet. Detta sker 

genom en beprövad modell där man förser entreprenörer med den expertis, 
det nätverk och den utrustning de behöver för att deras satsning ska 
resultera i en framgångsrik affärsrörelse.”  

(MBI, 2005, citat från hemsida)  
 
En inkubator är således tänkt att ge det nya företaget eller entreprenören 
stöd och hjälp till ett bättre resultat med den framväxande idén (Lindholm 
Dahlstrand, 2004). Stödet kan vara ett kontor, datornätverk, rådgivning eller 
i form av servicebaserade tjänster. Inkubatorer och teknikparker ses 
framförallt som viktiga för samhällsutvecklingen i regionen där dessa är 
lokaliserade och de ses som skapare av nya arbetstillfällen (Goldstien & 
Luger, 1991 i Lindholm Dahlstrand, 2004). Den kritik som förs fram mot 
inkubatorer och teknikparker avser främst orättvis fördelning ovan nämnt 
stöd. Annan kritik är att inkubatorerna sällan täcker sina operativa kostnader 
(Lindholm Dahlstrand, 2004). I Sverige står ofta kommun eller landsting 
tillsammans med större företag eller andra privata investerare för ägandet av 
inkubatorer och det finns cirka 40 av varierande storlek (MINC, 2005). 

VINNOVA 
(Källa: VINNOVA, 2006) 
 
VINNOVA är en statlig myndighet bildad den 2001 och har en budget på 
cirka SEK 1000 miljoner samt 150 medarbetare. Regeringen har i sin 
instruktion gett VINNOVA i uppgift att: "främja utvecklingen av effektiva 

svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, 

kommunikation och arbetsliv". 
 
VINNOVAs vision är att tydligt bidraga till utvecklingen av Sverige till ett 
ledande tillväxtland. VINNOVAs övergripande mål är att dess insatser skall, 

• ge en mätbart ökad hållbar tillväxt  

• ge en tydlig positionering av VINNOVA med fokus på betydelsen av 
effektiva innovationssystem och behovsmotiverad forskning för hållbar 
tillväxt. 

• bidra på ett avgörande sätt till utveckling av teknologier, transporter, 
arbetsliv och lärande samt nya tillämpningar och nya industriella 
tillväxtområden. 
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Teknikbrostiftelserna 
”Landets sju Teknikbrostiftelser inrättades 1994 med uppgift att öka 
kunskapsutbytet och samarbetet mellan universitet/högskolor och näringsliv. 
Stiftelserna bildades november 1993 genom regeringsbeslut och skall 

upphöra den 31 december 2007, då stiftelsernas förmögenhet återgår till 
staten.”  

(Teknikbrostiftelsen i Lund, 2004, citat från hemsida) 

Innovationsbron 
”Innovationsbron bidrar till att kommersialisera forskningsrelaterade och 
kunskapsintensiva affärsidéer. Vi är även aktiva i forskningsrelaterade 
tillväxtsammanhang i syfte att realisera idéer som leder till framgångsrika 
företag på en global marknad. Vi verkar också för att stärka den 
sammanhängande kedja av stöd och krav i de dynamiska miljöer som 
kännetecknar det tidiga företagandet.” 

(Innovationsbron, 2005, citat från hemsida) 
 
Innovationsbron arbetar främst med kommersialisering av 
forskningsrelaterade idéer i Sverige och tillför: 
 

• Samverkan och nätverk  
• Innovationsmiljöer  
• Kapital 
 
Man förfogar över ett kapital om ca SEK 2000 miljoner under tio år genom 
finansiering från staten, Teknikbrostiftelserna, VINNOVA och 
Industrifonden. Innovationsbron är en nationell koncern med sju dotterbolag 
och genom dessa har en regional förankring. Detta medför lokal kännedom, 
nätverk och närhet till befintlig kompetens och erfarenhet på universitet, 
högskolor samt näringsliv.  

3.2.3 EU:s ramprogram 

Europeiska kommissionen satsar på forskning inom flygområdet i de 
ramprogram, Framework Program (”FP”), man upprättar. Sex program har 
startats och sedan 1990 stödet till programmen har ökat succesivt från 35 
miljoner euro i det andra ramprogrammet, FP2, till att i FP6 omfatta 840 
miljoner euro (Näringsdepartementet, 2005). I de två senaste programmen, 
FP5 och FP6, är flygområdet ett specifikt satsningsområde. Programmens 
målsättning är att möta samhällets behov av ett effektivare, säkrare och 
miljövänligare flygsystem men även skapa en europeisk flygindustri med 
konkurrenskraftiga leverantörer. För att delta i ett projekt inom 
ramprogrammen krävs bland annat en 50 procentig egenfinansiering av 
projektkostnaderna. Det svenska deltagandet inom området Aeronautics i 
FP5 av flygindustri, institut och universitet omfattar 58 projekt till ett värde 
av 18 miljoner euro under en fyraårsperiod. I en europeisk 
branschjämförelse är detta dock ett litet deltagande (ibid).  
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3.3 Nätverk och kluster 
Nätverk och kluster är den tredje och sista kategorin vi valt för uppdelning 
av faktorer som påverkar uppkomsten av spin-offer. Vårt val beror på att 
våra respondentföretag påtalade vikten av samarbeten i nätverk och kluster. 

3.3.1 Nätverk 

De vanligaste orsakerna till att nätverk uppstår enligt Olivier (1990 i 
Jacobsen och Thorsvik, 1998) är fem punkter:  
 

• Nödtvång, exempelvis statens beslut att organisationer skall samarbeta. 
• Asymmetriskt beroende, försök att etablera samarbete med dem man är 

beroende av. 
• Gemensamma intressen, organisationers gemensamma vinster i 

samarbete. 
• Intern effektivitet, kostnadseffektivitet genom att ingå i nätverk. 
• Legitimitet, krav från omvärlden på samarbete.  

 

De nätverk och kopplingar som kretsar runt en spin-off är viktiga i två 
avseenden. Framför allt är det viktigt att (Gulati, 1998 i Johansson, M., 
2005), 
 
(1) binda rätt resurser och kompetenser till spin-off verksamheten samt 
(2) kräva en affärsplan avseende hur utvecklandet av en spin-off skall ske. 
 
I vilken utsträckning en spin-off eller avknoppningsverksamhet kräver 
resurser beror på den situation verksamheten befinner sig i. Hur väl en spin-
off utvecklas beror även på de finansiella tillgångar moderföretaget har och i 
vilken utsträckning det är berett att satsa kompetenser och resurser i den nya 
verksamheten. M. Johansson (2005) anser vidare att en spin-off till fullo 
måste utnyttja nätverk och kopplingar, oberoende av om densamma ligger 
kvar i moderbolaget eller ej. Spin-off verksamheten måste dock även finna 
nya kopplingar inom såväl det yttre som inre nätverket, se figur 3.3-1 på 
nästa sida.  

3.3.2 Kluster 

Till skillnad från nätverk är kluster ofta sammansatta av företag från olika 
branscher (Braunerhjelm, Carlsson & Johansson, 1998). Nedan följer en 
definition av kluster: 
 

”Närvaro av konkurrens och mångfald i stödjande och relaterade 

branscher, avancerad kompetens som utvecklas och specialiseras utifrån de 
av klustret karaktäristiska behoven (genom t ex forskning och utveckling), 
täta nätverk och professionella förbindelser i en lokal miljö.” 

(Sölvell, 2000, s.64) 
 
Ett kluster är således uppbyggt av olika branscher, som möts och är 
relaterade i kund- och leverantörsrelationer men inom ett kluster finns ofta 
även en stark intern konkurrens, vilket Jacobsen & Thorsvik (1998) anser 
positivt i bemärkelse av att det leder till kostnadsmedvetande och högre 
innovationsförmåga. I kluster finns en kultur som ofta leder till spin-offer 
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(ibid). Kluster hjälper till att öka informationsflödet både inom det egna 
företaget och mellan företagen däri, vilket underlättar dels samarbete och 
dels understödjer forskning. Därtill kan de ingående företag utnyttja 
varandra och den samlade kompetensen på ett effektivt sätt. Inom ett kluster 
finns ofta en unik kompetens på ett specifikt område vilken förstärks genom 
den interna samverkan/konkurrensen. Inkubatorer och teknikparker är bra 
och naturliga mötesplatser för uppstartandet av kluster (Holmberg, 2001). 
Ett kluster koncentreras ofta geografiskt (Isaksen, 1993 i Jacobsen & 
Thorsvik, 1998) och ett exempel i detta avseende är de kluster, som finns 
runt Gnosjö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Moderorganisation 

 
Spin-off 

Teknisk 
 input 

 
Exempelvis 

utrustning och 
forskning. 

Ekonomisk 
Outputs 

 
Exempelvis 
värde pris 
och vinst. 

Affärsmodell 
o Marknad 
o Värdekedja 

o Kostnad o vinst 
o Nätverk 
o Strategi 

o Konkurrens 

Karaktär och typ av Nätverk 
Formelt – Informelt 
Strakt – Svagt 
Information, Inflytande och utbyte. 

Fig. 3.3-1 Spin-offers nätverk. Källa Johansson (2005, s. 13). 
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3.4 Porters diamantmodell 
Vi har valt att använda Porters (1990) diamantmodell för att beskriva den 
svenska militära flygindustrin, dess ingående aktörer samt de spelregler 
denna bransch har att rätta sig efter. 
 
Porter (1990) diskuterar hur olika faktorer påverkar den internationella 
konkurrenskraften i en bransch. Modellen förklarar varför vissa länders 
företag kontinuerligt presterar innovationer och består av fyra hörnstenar. 
Han menar att ingen av de ingående hörnstenarna kan utvecklas utan att de 
andra också påverkas, vilket gör dem och deras samspel till ett system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Produktionsfaktorer 

Den första av diamantens fyra hörnstenar är produktionsfaktorer där tillgång 
till kvalificerad arbetskraft, infrastruktur och faktorer som är 
investeringstunga analyseras. Om det inom ett specifikt område i det 
aktuella landet finns kvalificerad forskning, återfinns där också vanligen 
även ledande företag med till forskningsområdet besläktade produkter 
(Porter, 1990). Ett svenskt exempel härpå är det Nationella Flygtekniska 
Forskningsprogrammet (Ahlgren, Linnér & Wigert, 2002; 
Näringsdepartementet, 2005). Under produktionsfaktorer placeras även 
brister i fråga om arbetskraft eller råmaterial, vilka ger en tvingande 
situation för innovationer. En förutsättning är dock att kompetens, lokal 
konkurrens och krävande kunder finns för att skapa utveckling (Porter, 
1990). Produktionsfrågor har historiskt sett prioriterats högt inom svensk 
industri och Sverige har goda traditioner inom produktionsutveckling. Flera 
internationellt framgångsrika svenska produkter och verksamheter har sitt 

Företagsstrategi, 
Struktur & Rivalitet 

Hemmamarknadens 
 efterfrågan 

Industriella kluster 

Produktions 
faktorer 

Slumpen Statens roll 

Figur 3.4-1 Porters diamant. Källa: Sölvell, Zander & Porter 1991, s.24. 
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ursprung i spin-offer från flygindustrin (Eliasson, 1995). De senaste åren har 
outsourcing och utflyttningar av produktion till låglöneländer blivit ett hot 
mot att behålla den svenska industrin i Sverige och därmed även 
uppkomsten av spin-offer (Fredriksson, 2004). 

3.4.2 Hemmamarknadens efterfrågan 

Den andra hörnstenen är hemmamarknadens efterfrågan. Om det på 
hemmamarknaden finns krävande kunder är detta en global 
konkurrensfördel. Kunder kan hjälpa till att vinna fördelar gentemot 
konkurrenter genom att ställa höga krav. Med världens mest krävande 
kunder på hemmamarknaden finns förutsättningar att bli världsbäst som 
företag (Porter, 1990). I Sverige finns några bra exempel härpå. Ett av dessa 
är Ericsson som med statliga Televerket såsom en mycket kompetent och 
krävande kund blev först i värden med att utveckla mobiltelefonin (Eliasson, 
1995).  
 
Militär flygindustri är en bransch där företagen är beroende av att ha en 
kund redan från starten av utvecklingsarbetet och denna kund återfinns 
nästan uteslutande på hemmamarknaden. Kunder av militära flygplan har 
nämligen sina produktkrav klara samt bekostar därtill utveckling och 
produktion av produkten (Näringsdepartementet, 2005). En slutsats som 
Fredriksson (2005) drar är att hemmamarknaden och dess förmåga att ta 
emot spin-offer är avgörande för om en spin-off skall nå framgångar. 

3.4.3 Industriella kluster 

Den tredje hörnstenen är industriella kluster (Porter, 1990). Ett nätverk 
bestående av konkurrenskraftiga underleverantörer och samarbetsföretag på 
hemmamarknaden ger således goda förutsättningar att skapa produkter med 
god konkurrenskraft (Håkansson, 1985). Korta kommunikationsvägar samt 
snabbt och jämt informationsflöde är därjämte viktiga faktorer i ett nätverk. 
Johnston (2004) skriver att ett väl fungerande kluster inte kan tillverkas på 
konstjord väg.  
 
För att underlätta bildandet av kluster kan goda miljöer etableras och goda 
ekonomiska förutsättningar ges. Dessa förutsättningar hittas ofta i regioner 
med universitet och etablerade industriföretag (Lindholm Dahlstrand, 1997). 

3.4.4 Företagsstrategi, struktur och rivalitet 

Den fjärde hörnstenen är företagsstrategi, struktur och rivalitet. Porter 
(1990) avser här nationella särdrag i fråga om ägarstrukturer, arbetsmoral, 
lokal rivalitet och konkurrens på hemmamarknaden. Lokal rivalitet tvingar 
fram konkurrens, vilken gör företag internationellt mer konkurrenskraftiga. 
Denna rivalitet medför att de måste utveckla sig och sina produkter för att 
bibehålla sin konkurrenskraft. I denna utveckling uppstår möjliga spin-offer 
(Johansson M., 2005). 
 
Spridningseffekter uppkommer med en närhet till marknaden och när 
företagen har möjlighet att konkurrera med de bästa aktörerna (Eliasson, 
1995). Lindholm Dahlstrand (1997) anser att regioner, vilka har 
högteknologisk industriell verksamhet och forskning, har ett klart försprång 
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före de regioner som saknar detta. Förlängningen av detta resonemang leder 
till att nationer med högteknologiska företag med konkurrerande universitet, 
som har ”hungriga forskare” och institutioner, vilka driver 
riskkapitalverksamhet i högteknologiska branscher, skapar tydliga 
konkurrensfördelar (Johansson, M., 2005).  

3.4.5 Statens roll och slumpen 

Till de fyra hörnstenarna har Porter (1990) lagt ytterligare två 
systempåverkande faktorer, statens roll och slumpen. Med statens roll 
menar Porter att staten skall försöka påverka de fyra hörnstenarna genom att 
skapa förutsättningar för hård konkurrens, att satsa på forskning, utbildning 
och infrastruktur och att påverka efterfrågan som krävande kund. Genom ett 
konstruktivt deltagande i industrins FoU och skapande av ett gott klimat för 
forskning skapas väl fungerande Triple Helix (Ylinenää, 2004). 
 
Porter (1990) menar vidare att företagens utveckling inte enbart beror på 
hemmamiljön och dess spelregler men att även krig och andra oförutsedda 
händelser skapar nya förutsättningar för diamanten. Han sammanfattar dessa 
svårförutsägbara händelser med ett ord, slumpen. 
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4 Empiri 
Nedan redovisas sammanställda intervjusvar från respektive företag. Varje 

företag presenteras kort i inledningen av respektive avsnitt varefter de 

sammanställda intervjusvaren redovisas. Såsom redogjorts för i 

metodkapitlet, avsnitt 2, utgick vi från en intervjuguide och de genomförda 

intervjuerna spelades in för att materialet lättare skulle kunna bearbetas 

och inga detaljer förbises. Intervjusammanställningarna har gjorts objektivt 

och vår avsikt är att återge respondenternas svar i sammanfattad form för 

ökad överblick. Utifrån de genomförda intervjuerna har vi sammanfattat 

svaren från respektive företag. Tabellen nedan avser att ge en överskådlig 

bild mellan överensstämmelser och avvikelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 4-1 Sammanställning av respondentsvaren i tabellform. 

Kap. Fråga Saab Aerosystems Volvo Aero Ericsson Microwave 
Faktorer som 
främjar och 
motverkar 
uppkomsten av 
spin-offer? 

+ Kreativ miljö 
+ Marknadskunskap 
+ En öppen miljö 
 
− För mycket 

administration 
− Spin-offer som 

gränsar till 
kärnverksamhet 

+ Acceptans för spin-
offer 

+ Stimulera och 
efterfråga en kreativ 
miljö 

+ Neutrala mötesplatser 
 
− Tidsbrist 

+ Eldsjälar 
+ Acceptans för nya 

idéer 
 
− Tidsbrist 
− Hotade kompetenser 
− Rädsla för risktagande 

Hur utvecklas  
spin-offer? 

o Aktivt sökande av 
spin-off möjligheter 

o Byggande av värde 
på innovationer 
utanför 
kärnverksamheten 

o Individer med 
kunskap om 
marknaden 

o Behärskande av 
teknik före det att den 
tas till ny marknad 

o Uppstående vid 
kontakter mellan 
människor 

o Nya influenser och 
idéer från omvärlden 

U
p

p
k

om
st

 a
v 

sp
in

-o
ff

er
 

Hur hanteras 
spin-offer i 
organisationen? 

o Personberoende 
o Avvägning mot 

kärnverksamhet 

o Eget projekt så tidigt 
som möjligt 

o Om ej 
kärnverksamhet 
knoppa av 

o Beslut huruvida 
kärnkompetens 

o De tas i regel dåligt 
om hand 

Vilken är 
statens roll för 
spin-off 
verksamhet? 

o Skapa förutsättningar 
för FoU-satsningar 

o Möjliggöra global 
konkurrens för 
svensk industri 
genom riktade stöd 

o Statens gamla roll 
som beställare har 
medgett utveckling 
av avancerad teknik 

o Skapa samverkan 
mellan stat och 
företag för större 
internationellt 
genomslag  

S
ta

te
n

s 
ro

ll
 o

ch
 d

es
s 

st
yr

m
ed

el
 

Styrmedel 
staten förfogar 
över för att 
stimulera spin-
off uppkomst 

o Kapital och 
satsningar i 
forskningens 
slutskeden 

o Villkora 
resurstillskott från 
VINNOVA och 
teknikbroar med krav 
på avsättningar till 
spin-offer 

o Villkora nya 
satsningar med krav 
på undersökning av 
spin-off möjligheter  

o Inkubatorer, 
teknikbroar och 
VINNOVA 

o Underlätta för 
samverkan i kluster 
genom teknikbroar 
och VINNOVA 

o Satsningar i svensk 
industri koncentreras 
till specifika 
branscher/områden  

N
ät

ve
rk

 
&

 k
lu

st
er

 Varför arbeta i 
nätverk och 
kluster i spin-off 
sammanhang? 

o Samarbete i FoU 
mellan branscher 
leder till tekniska 
synergier  

o Industriella kluster 
ger möjligheter till en 
gemensam idébank  

o Samarbeten ger 
möjlighet att utöka 
affärsområden 
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4.1 Klustret SwedCat 
De tre företagen organiserade sig i april 2005 i ett kluster för 
innovationssamarbete över företagsgränserna under arbetsnamnet Sweden 
Catalyzer, förkortat SwedCat (”SwedCat”). Tanken med klustret är att nya 
affärsmöjligheter utanför kärnverksamheten lyfts in i samarbetsforumet av 
respektive företag, som erhåller feed-back och hjälp med marknadsanalyser. 
Nedan sker en kortare beskrivning av SwedCat och densamma är en 
sammanställning av respondentsvaren från företagen samt dessutom 
tillhandahållet material från Volvo Aero. 
 
Saabs förvärv av Celcius 2000-2001 gav upphov till att VCC bildades i 
januari 2001. Saab identifierade ett antal projekt ur den forna 
Celciusorganisationen och i Saaborganisationen, som kunde avknoppas. 
Celcius hade före Saabs förvärv påbörjat ett program med avsikt att 50 
procent av verksamheten skulle vara civilt anknuten. VCC paketerade och 
sålde av dessa projekt under 2001 varefter man påbörjade sin verksamhet att 
söka nya affärsområden. Under 2004 påbörjades lobbying för att utvidga 
verksamheten till andra industrier och branscher.  
 
I Sverige sker stora satsningar på FoU inom fordons- och telekomindustrin. 
Detta innebar att Saab önskade påbörja samarbete med Volvo Aero och 
Ericsson Microwave. Förhandlingar mellan företagen ledde till att SwedCat 
skapades i april 2005. SwedCats löptid är kontraktssatt till december 2006 
varefter samarbetet skall utvärderas. Avsikten med detta kluster är att till 
stor del att skapa nätverk och varje företag deltar med i tre deltidsanställda. 
Företagens avsikt är att med SwedCat öka sina intäkter genom att teknik ur 
kärnverksamheten tas till nya marknader med matchning inom klustret. 
 

4.2 Exempel på Spin-off  
De två spin-off exempel vi valt är från Saab. Ett av dem har lyckats mycket 
väl och det andra har Saab valt att lägga ner. Anledningen till att vi endast 
valt att återge exempel från Saab är att vi där funnit aktuella fall inom vår 
avgränsning.  

Exemplet TRACAB 
TRACAB (”TRACAB”) grundades 2003 och har ett ägarförhållande lika 
delat mellan Saab, HEGO AB och RHAG Bt. 
 
TRACAB är en spin-off ur Saabs militära flygverksamhet och bygger på de 
bildbehandlingsalgoritmer som används i målsökande missiler. Dess 
funktion är att när ett mål identifieras låser missilen sin målsökare på målet i 
realtid med uppdateringar var 1/25-dels sekund. Tekniken var känd för Saab 
och i detta fall används den med ett annat tillämpningsområde, noggrann 
placeringsbestämning av spelare och boll i realtid inom fotboll. 
 
Ofta är det en person, vilken kan och arbetar med tekniken, som finner nya 
idéer och användningsområden för denna. I TRACABs fall var det en 
person ej tillhörande Saabs nätverk, som undrade ifall Saab hade teknik, 
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vilken kunde följa snabbt rörliga objekt i realtid. Personen i fråga hade inte 
kunskap om Saab tekniska möjligheter men ett brinnande intresse för 
fotboll. Han såg möjligheter i att använda modern teknologi för att följa en 
fotboll och med datorns hjälp kunna avgöra om hela bollen är över 
mållinjen eller avgöra en offside. Saab såg häri möjligheten att använda sin 
teknologi på ett område utanför sin kärnverksamhet. VCC gjorde 
förundersökningar och slutligen startades ett projekt.  
 
Saab beslutade sig för att satsa på TRACAB och kontaktade genom sitt 
nätverk ett företag, som arbetar med dataöverföring och grafiska 
presentationer av sportresultat, HEGO AB. Grundidén kom från RHAG Bt 
som tillförde kunskap och ett mycket stort nätverk inom fotbollsvärlden. 
TRACAB är ett bra exempel på vad som kan uppnås med bra och 
strategiska nätverk. 
 
Under TRACABs första utvecklingsår togs en prototyp fram. Denna 
prototyp kunde sedan användas i en teknikdemonstrator för att visa kunder 
produktens funktion. Man förväntar sig mycket av TRACAB för framtiden 
och företagets vision är att digitalisera ”the world of sports”.  

Exemplet SIRS 
SIRS (”SIRS”), Saab IRS, är ett annat exempel på spin-off ur svensk 
flygindustri. Affärsidén byggde på att kommersialisera en variant av en 
militär mikrovågsradar. Med en räckvidd på 200-1600 meter identifierade 
man marknadsmöjligheter inom övervakning och säkerhet samt intelligenta 
transportsystem. SIRS är ett allväderskoncept vars konkurrensfördelar ökar 
med försämrade miljöfaktorer såsom rök, mörker eller nederbörd. 
Teknologin var känd inom Saab och hade utvecklats under längre tid inom 
dess militära verksamhet.  
 
SIRS affärskoncept var att ”tillhandahålla små, tillförlitliga, effektiva, 

innovativa och intelligenta radarapparater med kort räckvidd 

(millimetervåg) till kunder på övervaknings-/säkerhetsmarknaden genom 

återförsäljare världen över.” 
 
Man valde att i ett första steg fokusera på övervakning-/säkerhetsmarknaden 
och kontaktade potentiella kunder för att ytterligare sondera intresset för 
produkten. Efter ”11:e september” har intresset, främst i Nordamerika men 
även i Europa, kraftigt ökat för produkter inom övervakning och säkerhet. 
Man utformade försäljningsplaner och planer för marknadsintroduktion 
samt fick ett antal kontaktade företag intresserade. Några av kontakterna 
utvecklade sig mot partnerskap och försäljning men satsningen på SIRS 
avbröts under våren 2005 i avvaktan på att den militära teknologin skall nå 
ökad mognad. Anledningarna till att SIRS lades ner var att, 
 

• den inte kunde säljas annat än som civil teknologitillämpning. En 
potentiell utländsk partner ville ha möjligheten att också kunna 
utveckla konceptet för militär tillämpning. Detta medförde konkurrens 
med Saabs kärnverksamhet vilket inte kunde accepteras; 
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• kostnaderna för produktion minskade inte i förutspådd takt och 
kostnaderna förblev på en nivå, som gjorde konceptet svårsålt. 
Enheterna blev således för dyra i förhållande till produktens 
användningsområde. 

 

4.3 Saab 
(Källa: Saab AB, 2005) 
Saab är ett Linköpingsbaserat företag med 19 dotterbolag. Det är 
projektsammanhållare för svenska militära flygplan och har varit ensam 
sådan sedan 1940-talet. De sex senaste flygplanplattformarna, som 
tillverkats av Saab är 29 Tunnan, 32 Lansen, Saab 105, 35 Draken, 37 
Viggen och JAS 39 Gripen. Det internationella deltagandet i projekten har 
successivt ökat genom decennierna och idag ägs dessutom Saab-koncernen 
till 20 procent av BAE Systems. Av den globala flygplansmarknaden utgör 
den militära cirka 20 procent och Saabs andel i detta marknadssegment är 
ungefär fem procent. 
 
Saab beslutade att upphöra med sin civila flygplantillverkning hösten 1997 
på grund av lönsamhetsproblem. De sista civila flygplan man tillverkade var 
Saab 340 och Saab 2000, vilka båda var turbo-prop-flygplan5 inom 
commuter-segmentet6. Efter några allvarliga incidenter med flygplanstypen i 
USA i mitten av 1990-talet kom efterfrågan att svänga från turbo-prop- till 
jetdrivna commuterflygplan. Saab valde då att lämna den lilla och i 
sammanhanget relativt hårt konkurrensutsatta commutermarknaden och 
engagerade sig istället som komponentleverantör på den större 
airlinermarknaden. Denna marknad utgör ungefär hälften av den globala 
flygplansmarknaden per år och det finns endast två aktörer, Boeing och 
Airbus.  
 
Korta fakta – Saab  
(Källa: Saab, 2005; FIF Försvarsindustriföreningen, 2005) 
 
Omsättning SEK (2004):   17 848 miljoner 
Antal anställda:   12 000 personer 
Ägandestruktur (de största): Investor 38 procent, BAE Systems 
20 procent 

Respondenter 
Tre respondenter. Intervjuerna ägde rum på Saabs huvudkontor i Linköping. 
Lars Sjöström - Chef Business Development, - ”SAAB1” 
  Saab Aerosystems 
Billy Fredriksson - fd. Teknikchef, Saab AB - ”SAAB2” 
Håkan Rosén - Head of Ventures, Saab AB - ”SAAB3”  
 

                                                  
5 Propellerdrivna flygplan 
6 Commutermarknaden är ett av flera marknadssegment precis som helikoptrar och militära 
flygplan på den globala flygplansmarknaden och utgör fem procent av denna. Segmentet 
kategoriseras av mindre flygplan (<75 passagerare). 
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4.3.1 Uppkomst av spin-offer 

En viktig faktor är att rådande attityd inom företaget medger att ingen 
behöver ”skämmas” för sina idéer, anser våra respondenter på Saab. Likaså 
är en öppen miljö viktig om man skall tillåta visst skunk work men 
fortfarande med fokus på kärnverksamheten. De anser vidare att 
organisationen måste ha en funktion, som kan fånga upp idén, ta ansvar för 
ägarskapet av densamma och föra den vidare. Inom Saab finns ett system 
där uppfinnaren måste fylla i en blankett, vilken beskriver uppfinningen och 
där han även måste fundera över vilka andra funktioner som kan tänkas ha 
nytta av denna. Marknadsfolk är en nödvändighet i spin-off projekt anser 
SAAB3 samt att dessa har en stark fokusering på aktuell marknad och 
kundnytta.  
 
SAAB2: ”För att erhålla en bra produkt i en avancerad industri krävs en 

innovativ och kreativ miljö. Viktigt är också att utvecklingsorganisationen 

ställs inför problem där inte någon lösning finns klar utan måste skapas. 

Detta arbete kan leda till spin-offer.” 
 
En klar fördel för spin-off uppkomst, säger SAAB3, är om någon utanför 
företaget identifierar ett behov och vänder sig till Saab för att efterhöra om 
teknologin finns att lösa problemet.  
 
En av de faktorer som starkast motverkar spin-off uppkomst, hävdar 
SAAB1, är när produktutvecklingsprocessen huvudsakligen handlar om 
administration. Ett annat hinder, anser, han vara för stark fokusering på 
komponenter, vilket sker under senare faser av processen. SAAB2 nämner 
att stora svårigheter föreligger när en spin-off identifierats men klassificerats 
som ny teknologi på ny marknad. Man bedömer då oftast 
affärsmöjligheterna som små. En viktig del för att inleda en utveckling av 
spin-offer är att det finns en part med i projektet, som har 
marknadskännedom understryker samtliga tre respondenter. SAAB3 anser 
det som svårt att knyta rätt kompetens till spin-off projekten om dess behov 
kolliderar med företagets kärnverksamhet. Han säger vidare att vid varje 
tänkbar intressekonflikt mellan kärnverksamhet och spin-off måste den 
senare alltid stå tillbaka. 

Förmåga att utveckla spin-offer 
SAAB2 anser det vara primärt intressant för Saab att bygga värde på 
innovationer inom organisationen, som inte tillhör kärnaffären. Det 
föreligger även ett sekundärt intresse i att kunna påvisa satsningar i 
högteknologisk verksamhet inom Sverige och att de har ett värde för andra 
branscher, det vill säga påvisa vikten av satsningarna för landet i dess 
helhet. Utbyte och teknikspridning från företag har även vid motköpsaffärer 
ett stort värde. Sådana motköpsaffärer är ofta avgörande förutsättningar för 
att kunna genomföra försäljning av militär utrustning. 
 
SAAB1: ”Inom Saab försöker man fånga upp idéer och genomgående söka 

fler tillämpningar för ny teknik. I första hand vill man finna mervärde för 

ägarna genom spin-offer. I andra hand vill man påvisa vikten av satsningar 
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på militär högteknologi, då detta ger kompetensspridning till andra 

branscher inom landet.” 
 
I utvecklings- och tillverkningsfasen, säger våra respondenter, uppkommer 
möjligheter till spin-off, både under grundutvecklingsfasen och i de faser 
där man identifierat ett problem, som måste lösas. Som ett exempel nämns 
ett problem, som uppstod vid tillverkning och montering av detaljer till JAS 
39 Gripen. Man utvecklade då en bearbetningsmetod för att fräsa i hårda 
metaller och legeringar, på ett sätt, som ej tidigare varit möjligt. Senare fann 
man nya tillämpningsområden för denna teknik vilket resulterade i en spin-
off som senare blev företaget MX Composites. Respondenterna anser dock 
att den största mängden av nya innovationer och möjligheter till spin-off 
finns i tidsrymden mellan idé fram till första tillverkade enhet. 
 
Ett sätt att finna spin-off möjligheter i organisationen är, enligt SAAB3, att 
ha en individ, som likt ett ”tryffelsvin” söker nya tillämpningar av 
teknologier i ”heta” teknik- och affärsområden. Han berättar att det på Saab 
även finns exempel på där projektledare insett man ”kört huvudet i väggen” 
och aldrig kommer i mål med ett projektet. Då kontaktas VCC för att 
undersöka om annat tillämpningsområde trots detta finns. SAAB3 säger att 
det även händer att idéer på nya tillämpningar och marknader uppstår när 
VCC-folk studerar interna patentansökningar. 

Gynnsamt spin-off klimat 
SAAB1: ”Individen är en viktig faktor för innovationsklimatet. Det gäller 

att denne besitter en förmåga att kunna se tillämpningar och kan tänka 

utanför sin ”låda”.” När teknologier möter nya marknader gäller det att den 
som handhar problemet har en insikt om vad detta innebär. Om ej så 
föreligger måste chefen eller projektledaren inneha en förmåga till 
marknadsförståelse.  
 
SAAB3 säger att patent och incitament till patentansökningar för personalen 
är en bra motor till kreativitet och att man inte heller skall förakta 
”tryffelssvinet”, som sprider entreprenöriella tankar i organisationen och 
aktivt letar upp goda idéer. 

Hantera spin-offer 
SAAB1: ”Hanterandet av spin-offer är personberoende och det är viktigt 

att personen kan se sammanhang. Ett exempel på detta är kopplingen 

mellan personberoende förmågor och teknologi som möter ny marknad än 

vad som avsetts från början.” 
 
Som en del i ett spin-off projekt är deltagandet av en marknadsinriktad 
individ med stark fokus på kundnytta en nödvändighet, säger SAAB3. Om 
en sådan person rekryteras kommer denne uteslutande från någon 
annanstans än Saab, eftersom kunskap om den nya marknaden inte finns 
inom Saab. Dessa individer får ofta som ersättning helt eller delvis i form av 
optioner i det bolag som skall startas.  
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Utan patent och teknikskydd är det svårt att uppnå bra förhandling med 
tilltänkta partners, då risken är stor att de hellre stjäl idén än betalar för den, 
säger SAAB3. Han anser att det föreligger ett hinder för kommersialisering 
genom de små resurser Saab tilldelat VCC för att satsa i nya idéer. Detta 
bromsar nya finansiärer som skall lockas satsa i projekten då Saab signalerar 
(genom VCC) att även om det är en bra idé är det inte villigt att satsa 
resurser på denna. Detta innebär att en tilltänkt partner är tveksam till 
engagemang och medför att Saabs del generellt värderas lågt. 
 
Avsikten med Saabs spin-off program, genom VCC, är att lyfta ut idén ur 
projekten och låta VCC ta kontroll över den. VCC undersöker sedan snabbt 
ifall projektet kan bli lönsamt att genomföra eller ej. SAAB2 säger att om 
man fortsätter med den nya verksamheten inom den ursprungliga, vilken är 
en del av kärnverksamheten, finns det risk att denna störs. Detta får inte 
hända. SAAB1 säger dock att om man ser fortsatt synergi och om spin-offen 
kan tänkas förbättra kärnverksamheten, kan den behållas inom 
moderprojektet. Samtidigt säger han att spin-offer visat sig ha bättre 
förutsättningar till överlevnad utanför moderprojektet. Detta gör att det 
vanligaste är en utskiljning av spin-offen.  
 
SAAB3 säger att försök till skapande av efterfrågan är svårt, vilket innebär 
att denna redan måste finnas. Normalt krävs en viss investering för att göra 
en spin-off möjlig att avknoppa, säger SAAB1. VCC har liten budget vilket 
kräver samarbetspartners som satsar starkt och tidigt i projekten. Utan en 
partner som satsar i projektet blir det sällan så att man går vidare. SAAB3 
säger: ”kan man inte lyckas entusiasmera och få med någon partner att 

offra tid och pengar i dessa idéer är det förmodligen inga bra idéer.” 
 
SAAB3 berättar att Saabs ultimata mål är att avyttra den nya verksamheten, 
som projekt eller som företag, för att kunna fokusera på att finna nya spin-
offer med VCC som ägare. Avsikten är att inte kärnverksamheten får störas. 
En samarbetspartner måste från början vara informerad och väl införstådd 
med detta ställningstagande. SAAB3 säger att konstruktionen dock har en 
svaghet: ”Saabs delägande blir ofta en minoritetspost vilket innebär att när 

ett bud finns på företaget alternativt när Saab vill avyttra sin del måste 

partnern vara villig att sälja sin del eller köpa Saabs andel.”  
 
Saab finner inget intresse i att portföljen av spin-offer skall växa, utan vill 
istället sälja av och stärka finanserna i moderbolaget när möjlighet ges. 
Sedan VCCs uppstart 2001 har inga bolag men väl projekt sålts av och 
SAAB3 säger att sju till åtta spin-offer hittills avknoppats. Löpande utgifter 
och intäkter är i dagsläget 1:1 för VCC, vid sidan av spin-off portföljens 
värde. De spin-off bolag som finns väntar på försäljning och räknar man 
även in deras värde har avkastningen på verksamheten sedan 2002 varit 
drygt etthundra procent enligt SAAB3. 
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4.3.2 Statens roll och styrmedel 

Historiskt har Saab allmänt sett haft tillräckligt svåra utmaningar för att 
kunna driva den tekniska utvecklingen framåt, säger SAAB1. Staten måste 
vara en krävande kund och en långsiktig beställare i avsikt att kräva 
högteknologisk utveckling av företagen. Det anses fördelaktigt med 
långsiktiga beställningar där staten som kund är beredd till risktagande och 
har medvetenhet om den tidsåtgång, som krävs för uppnående av önskade 
resultat. Ju kortare tider man har till leverans desto mer måste man hålla sig 
inom de tekniska ramar som finns, vilket i sin tur minskar spin-off 
verksamheten. 
 
En förutsättning för att svenska företag skall kunna konkurrera globalt är att 
staten ger dem samma spelregler som övriga konkurrenter i Europa, vilket 
respondenterna inte anser vara fallet idag. Försvarsindustri i aggressivare 
stater, anser SAAB1, ha större möjligheter att engagera sig i markandens 
materialbeställningar. Han säger: ”Det är viktigt att agera gemensamt från 

stat, industri och forskningsvärld. Framtida militära projekt kommer att 

innebära internationella samarbeten. Då kommer det att vara viktigt för 

industri och stat att agera gemensamt om Sverige skall kunna ta sig 

intressanta roller i dessa projekt.” 
 
En stor fördel finns i att kunna erbjuda teknikspridning och staten kommer 
nog vid framtida materialbeställningar att ställa krav på detta, säger SAAB3. 
Avsikten är att materialbeställningen, med tillhörande teknisk utveckling, 
skall kunna göra nytta för näringslivet i stort. SAAB1 menar att en spin-off 
verksamhet också ger nytta för kärnverksamheten i stort genom att sätt för 
tillvaratagande och drivande av nya idéer finns. 
 
SAAB2 anser att statens viktigaste uppgift är att verka för en bra 
infrastruktur och en god miljö för FoU. Staten har en viktig uppgift att verka 
för en miljö anpassad till underlättande för spin-off verksamheter i tidigt 
stadium. Styrmedel kan vara ”såddkapital” och stöttning i forskningens 
slutskede. Han poängterar nödvändigheten av att staten stöttar avancerad 
teknikupphandling genom en långsiktig och tydlig strategi inom framförallt 
infrastrukturområdet. Detta är en förutsättning för militär flygindustri. Ett 
annat politiskt styrmedel, som skulle underlätta för den svenska militära 
flygindustrin, anser SAAB1 vara villkorslån för även militär försäljning. 
 
SAAB3 anser att staten genom till exempel VINNOVA borde villkora 
resurstillskott för olika projekt med krav på att små andelar avsätts till 
försök att finna spin-offer. Staten har genom sin roll som delfinansiär både 
en rättighet men även en skyldighet att ställa krav på detta. SAAB3 anser 
vidare att en uppbyggnad av ett innovationssystem med innovationsbroar 
och inkubatorer skulle gynna teknologiutvecklingen generellt och därmed 
spin-offer. Han anser dock att såväl innovationsbroar som inkubatorer borde 
åläggas ett större krav på att samarbeta med näringslivet, det vill säga ett 
större industriellt fokus. 
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Som en vision kring ”den nya statens” roll och Saabs engagemang i 
teknologiprojektet Neuron säger SAAB2: ”Tre viktiga saker finns med 

deltagande i Neuronprojektet. Saab ser Neuron som en teknikupphandling 

inom företagande, forskning och teknikutveckling och som skulle fortsätta 

ett bibehållande av kompetensen i landet och tillföra en hög tekniknivå. 

Detta skulle säkerligen även ge några spin-offer. Den andra anledningen är 

att arbetet med Neuron kommer att innebära FoU inom tekniker för det 

framtida försvarsområdet samhällssäkerhet. Den viktigaste faktorn är att 

man utvecklar teknologi, vilken är viktig att bevara för att underhålla och 

vidareutveckla Gripen-systemet. Ett fjärde viktigt argument är att vi i detta 

projekt får en chans till att för en fjärdedel av utvecklingskostnaden få 

tillgång till hela kompetensen. Det finns inga andra pågående projekt, som 

ger de möjligheter detta projekt skulle ge.” 

4.3.3 Nätverk och kluster 

SAAB1 säger att om tre av de stora branscherna i Sverige, fordon, flyg och 
IT-telekom kunde samverka mer i varandras respektive teknikutveckling 
borde det medföra spin-off möjligheter där forskning från olika branscher 
möts. Han säger att en del av detta är tanken med SwedCat. Ur statens 
synvinkel bör frågor som, i vilka branscher det finns mycket pengar till 
FoU, i vilka branscher har Sverige global marknadsaccess samt vilka 
tekniska synergier som kan finnas däremellan, ställas. I gränslandet mellan 
tillräckliga tekniska utmaningar, ny teknik som möter annan marknad och 
en access till marknaden kan man förvänta sig att hitta spin-offer och nya 
marknader. Sammanfattningsvis, säger SAAB1, att vad som är intressant att 
studera är vilka näringslivssektorer Sverige är stora i och hur dessa skulle 
kunna kombineras för att uppnå spin-offer. SAAB3 säger att man genom 
SwedCat påbörjat integration med Innovationsbroarna. Detta ger 
erfarenhetsöverföring och ”lessons learned” genom samarbete och rörlighet. 
Man uppnår också större förståelse hos innovationssystemet för hur 
näringslivet fungerar, det vill säga att ”prototyper är ej färdiga produkter”. 

4.3.4 Exempel på spin-off inom Saab 

� TRACAB. Målsökarteknologi, som har visat sig användbar inom 
sporter på stora ytor. Man har inlett lansering mot fotbollen. 

� MX Composites. Racingkomponenter i metallmatriskompositer för 
motorer. Företaget har liten omsättning och trogna kunder. 
Produktionsmetoden som gjordes spin-off av, kommer från en 
tillverkningsteknologi av komponenter till JAS 39 Gripen. 

� Saab Rosemount. Ursprungligen Saab Marine Electronics, som blivit ett 
miljardbolag på 25 år. SAAB3 säger: ”i industribolag som Saab, Volvo 

och ABB byggs inga Skype på nolltid”.  
� SIRS. Millimetervågsradar för övervakning och säkerhet i sin civila 

tillämpning. Ursprungligen en Celsius-teknologi lagd i malpåse år 2000 
och upptagen av ITEKSA Venture 2003. Problem med att minska 
produktionskostnaderna gjorde att man avbröt marknadsintroduktionen 
i avvaktan på vidareutveckling av den militära produkten.  
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4.4 Volvo Aero Corporation 
Grunden till vad som idag är Volvo Aero bildades 1930 i Trollhättan genom 
den svenska Flygstyrelsens beställning av flygmotorer från 
lokomotivtillverkaren Nydqvist & Holm. Verksamheten växte och efter 
hand kom den att heta Svenska Flygmotor Aktiebolaget. Senare döptes 
företaget om till Volvo Flygmotor Aktiebolag vilket gällde fram till 1994 då 
Volvo Aero Corporation bildades (Widfeldt & Fryklund, 2005). Fram till 
1979 utgjorde den militära flygmotortillverkningen, i form av den svenska 
statens militära flygplansbeställningar, 95 procent av alla tillverkade 
motorer och resterande avsåg civilt bruk (Eliasson, 1995). Idag, 2005, är 
ordningen omvänd och nu utgör de militära beställningarna endast drygt tio 
procent av Volvo Aeros totala omsättning. 
 
Korta fakta – Volvo Aero Corporation 
(Källa: Volvo Aero – Global, 2005) 
 
Volvo Aero är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. I samarbete med 
världens ledande flygindustrier utvecklar och tillverkar man komponenter 
till flygplans- och raketmotorer: 

• Volvo Aero har komponenter i mer än 80 procent av alla flygmotorer i 
stora flygplan. 

• Samarbete med alla stora flygbolag . 
• Cirka 3 400 anställda. 
• Årsomsättning 2004 uppgick till SEK 6 900 miljoner. 
• Nästan 90 procent av produktionen avser civil marknad  

Respondenter 
Två respondenter. Intervjuerna ägde rum på Volvo Aeros huvudkontor i 
Trollhättan. 
Thomas Sätmark - Chef Produktutveckling - VAC1 
Tor Morten Överby Olsen - Head of Corporate Ventures - VAC2 

4.4.1 Uppkomst av spin-offer 

VAC1: ”En förutsättning för att spin-offer skall uppstå är att det i 

organisationen finns acceptans, efterfrågan och förståelse för fenomenet. 

Vidare gäller det att man förstår att det är en viktig del i Volvo Aeros 

vidareutvecklingsförmåga, som baseras på utveckling av nya idéer och 

kreativitet. Detta kräver ett kreativt klimat och en kreativ företagskultur.” 

 

För att uppnå detta säger VAC1 att det krävs en öppenhet med naturliga 
mötesplatser och tvärfunktionella grupper. Han anser vidare att företaget 
behöver stimulera och efterfråga kreativitet, att kreativitet blir en del av 
arbetssättet och att ”brainstorming” blir en del av konceptgenereringen.  
 
VAC1 fortsätter med att en viktig faktor för uppkomsten av spin-offer är 
neutrala mötesplatser där företag, högskolor och institutioner kan träffas, 
samlas kring en problemställning och utveckla nya teknologier. Detta kan 
exempelvis ske i en inkubator men tanken är även att konkurrerande företag 
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och verksamheter skall kunna mötas, kanske på lägre TRL-nivåer, för att 
därigenom nå nyskapande och industriell utveckling. 
 
En faktor som tydligt motverkar uppkomsten av spin-offer, anser VAC2, 
vara tidsbrist. Han säger det medför att uppkomna idéer och förslag kanske 
inte medges tillräcklig tid för reflektion. 

Förmåga att utveckla spin-offer 
Spin-offer kan delas upp utifrån olika marknads- och teknologiperspektiv 
genom till exempel Ansoffs matris, säger VAC1. Uppkomst av nya 
teknologier avsedda för såväl nya som befintliga marknader är egentligen 
bara aktuellt i tidiga TRL-faser. Ny produkt på ny marknad är ett 
högriskprojekt, vilket innebär att det finns relativt få intressanta sådana, 
anser han. Med avseende på befintlig teknologi till ny marknad bör 
teknologin vara väl inarbetad för det att den tas till nytt tillämpningsområde. 
Detta innebär att en sådan spin-off inte kan uppstå förrän i de sena TRL-
faserna eller kanske inte ens förrän teknologin nått full mognad i sin 
ursprungliga tillämpning. I detta resonemang drar VAC1 en parallell till att 
teknik som används i militära projekt inte bör tas vidare till civila dito innan 
man fullt ut behärskar den.  
 
VAC2: ”En förutsättning för att kunna komma rätt med spin-offer och 

tillvaratagandet av dessa är att individer med erfarenhet från 

marknadssidan finns med i teamet. Glada tekniker har inte ensamma 

förmågan att driva spin-off projekt.”  
 
De flesta innovationer uppstår i de tidiga TRL-faserna, säger båda 
respondenter, främst då det under dessa faser finns en fokusering på 
konceptgenerering och ”fritt” tänkande. De anser att färre innovationer 
uppstår i senare TRL-faser och de som uppkommer är ofta kopplade till nya 
produktionsmetoder eller nya tillämpningar. 

Gynnsamt spin-off klimat 
Volvo Aeros avdelning ”nya affärer” som avsågs skapa nya 
affärmöjligheter, enligt VAC1, lades ner av anledning att ”en mäster-
kreativ” avdelning inte fungerade väl i praktiken. VAC1 anser istället: 
”Många kreativa avdelningar gör en kreativ organisation. Tvärfunktionella 

grupper i gott innovationsklimat är en avgörande förutsättning.” En viktig 
del anser han vidare vara att det finns ett i organisationen accepterat system 
för hur nya innovationer skall hanteras. Denna funktion skall ge feed-back 
till organisationen som måste acceptera när man på goda grunder ibland 
väljer att inte satsa på en presenterad idé. Volvo Aero använder sig av en 
accepterad urvalsprocess. Detta sammanfattas av VAC1 sålunda: ”Det är 

grupper, som jobbar med teknologi ur ett tvärfunktionellt perspektiv, där det 

uppmuntras till kreativitet och ett system finns att ta hand om kreativiteten. 

Vi uppmuntrar till kreativitet men sätter också kreativiteten i ett system där 

det inte får barka hän åt vilket håll som helst.” 

 
VAC1 anser däremot att skunk work såsom fenomen och acceptansen därför 
är historia i moderna organisationer. Det råder numera tuffa effektivitetskrav 
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och fokusering på kärnverksamheten. Det som behövs är styrning som 
medger såväl uppmuntran, som frihet till kreativitet men även 
beslutsmöjligheter att inte satsa på vissa verksamheter.  
 
När vi diskuterar med VAC1 kring behov av incitament anser han de 
viktigaste vara att tillåta individer utveckla sina idéer och gå vidare med 
dessa samt att utvecklingsteamen känner delaktighet i 
innovationsbeslutsprocessen. VAC2 förklarar att ett bonussystem finns 
inom Volvo Aero där hänsyn tas till hur väl individen utvecklat idén och 
vilka risker denne är beredd att ta för att idén skall bli lönsam. Ersättning 
utgår till idégenereraren och storlek på kompensationen avgörs från fall till 
fall.   

Hantera spin-offer 
När spin-offer identifierats har oftast någon form av skunk work utförts för 
att idén skall ha uppnått presenterbar nivå anser VAC2. Vidare säger han att 
identifierad idé bör ”ryckas loss” ur befintligt projekt och bli ett eget projekt 
i så tidigt skede som möjligt. Om idén omfattar kärnverksamhet måste det 
finnas sätt att driva den inom strategisk produkt- och teknologiverksamhet, 
det vill säga i befintlig organisation som eget projekt med ramar och mål. 
Om det är fråga om en spin-off har ledningen då möjlighet att hyra in idéns 
grundare som konsulter. 
 
VAC1: ”Om det inte är kärnverksamhet måste beslut fattas om, hur och hur 

länge man skall driva idén vidare innan beslut tas om man kan kapitalisera 

på denna.”  

 

Generellt är Volvo Aeros avsikt att spin-offer skall avknoppas. VAC1 säger 
vidare att avknoppning är önskvärd då tempot i företagets befintliga 
utvecklingsprojekt är högt och utveckling som inte ligger inom företagets 
kärnverksamhet kostar dyrbara resurser. När det handlar om ny marknad 
med en ny verksamhet bör man försöka hitta en partner snarast, det vill säga 
så snart som en spin-off går att värdera. En partner kan dessutom tillföra det 
som krävs och som Volvo Aero saknar, marknadserfarenhet och 
trovärdighet på den nya marknaden. 

4.4.2 Statens roll och styrmedel 

VAC1 anser att de nationella militära flygplanprojekten historiskt har varit 
mycket viktiga för Volvo Aero och numera har de statsfinansierade 
rymdprojekten en viktig roll i företagets utveckling. Den största anledningen 
till detta är att staten hittills varit en krävande kund med långsiktiga 
beställningar. Detta har medgett att avancerad teknik kunnat utvecklas. Utan 
stark nationell kund på militära flygmotorer hade Volvo Aero haft svårt att 
bygga upp en den verksamhet, som företaget har idag. Likaså hade det utan 
militär verksamhet och rymdverksamhet uppstått svårigheter att verka inom 
den civila motormarknaden. Utvecklingen går dock mot minskade 
satsningar på militära materialprojekt och VAC1 svarar på vår fråga om hur 
satsningarna bör göras, att de måste genomföras så att svensk industri och 
därmed svenska arbetstillfällen kan skapas. Med detta menar han att staten 
som beställare måste arbeta långsiktigt för att möjliggöra för dessa 
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industrier engagemang i ”rätt” projekt. Detta kräver framsynthet för att 
svenska företag, verksamma inom flygindustrin, skall ges möjlighet att 
samverka inom materialanskaffningsprojekt och därigenom beredas tillfälle 
att bibehålla och utveckla kompetenser samt skapa arbetstillfällen.  
 
VAC1 anser att: ”en konkurrensfördel är att vara en del av en nation, som 

har vilja och önskan att utveckla flygindustrin och faktiskt satsar på 

utveckling av densamma.”  
  
Vad gäller ekonomi, riktade satsningar och subventioner måste staten 
fortsättningsvis tillföra resurser för att villkoren för svensk industri skall 
vara jämförbara med konkurrenternas. Här nämner VAC1 villkorslån för 
civila projekt och att de satsningar, som görs på militära projekt, även 
medför allmän näringspolitisk nytta och spin-offer. Militära flygprogram 
världen över är statskontrollerade vilket präglar den marknaden. Vidare kan 
stater gynna industriell utveckling inom ett visst kompetensområde, till 
exempel flygmotorer, genom att göra militära satsningar i inhemsk industri. 
Andra områden, som ingår i en nationell samverkansmodell mellan stat och 
industri, är nationella teknologi- och demonstratorprogram samt 
rymdsatsningar, avslutar VAC1.  
 
När vi frågar VAC2 vad staten bör göra för att gynna uppkomsten av spin-
offer och att dessa utvecklas till lönsamma verksamheter, nämner han några 
olika faktorer. Ett förslag är att staten politiskt bör sanktionera stora projekt 
med avsikt att spin-offer även uppkommer, det vill säga kräva att en liten 
del av tillförda resurser avsätts till undersökning av alternativa 
tillämpningsområden för utvecklad teknologi. Engagemanget hos de 
regionala och statliga organisationerna är bra, anser han. Att få stöd av 
Innovationsbron, som är en statlig verksamhet med ett antal inkubatorer, 
vilka kan stötta nyföretagande, anser han vara en förutsättning för 
utveckling av nya spin-offer. 
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4.4.3 Nätverk och kluster 

Samarbeten i nätverk är något Volvo Aero värdesätter i sin strävan att 
lyckas med spin-offer. Man anser nätverkande vara viktigt men talar desto 
hellre om industriella kluster. VAC1 beskriver Volvo Aeros deltagande i 
SwedCat där ingående företagen genom en gemensam idébank, en ”Venture 
pool”, samlar in potentiella idéer att driva vidare i projekt. Från det att en 
idé läggs fram kan det ta fyra till sex månader innan företaget vet vad som 
skall hända med projektet, se figur 4.4-1. Innovation Process är ett 
arbetssätt, som används inom Volvo Aero, för beslutsfattande avseende 
kommersialiseringsmöjligheter för spin-offer. Pilarna i figuren symboliserar 
hur en idé kan behandlas.  
 
 
 

 
Figur 4.4-1: Volvo Aeros tillvaratagande av spin-offer. Källa: Volvo Aero (2005). 
 

4.4.4 Exempel på spin-off inom Volvo Aero 

� Hela fenomenet civil flygmotorverksamhet, som utvecklats ur den 
militära verksamheten inom Volvo Aero, är en intressant spin-off att 
studera. VAC1: ”Varför lyckades företaget etablera sig på en redan då 

konkurrensutsatt, högteknologisk och nationellt intressant marknad?”  
� Rekuperator Svenska AB (RSAB) ägs gemensamt av Volvo Technology 

Transfer Corporation (VTT) och Avesta Polarit. RSAB tillhandahåller en 
lasersvetsad rekuperator till micro-gasturbiner. 

 

Volvo Aero core business 

Other potential businesses    

Volvo Group business 

Before 
 

With 
Innovation Process 
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4.5 Ericsson Microwave 
(Källa: Ericsson, 2006) 
Ericsson har funnits sedan 1876 och är idag en av världens ledande 
leverantörer av telekommunikationsutrustning och därtill relaterade 
funktioner inom mobil och fast telefoni. Genom Sony Ericsson Mobile 
Communications är man väl etablerade på världsmarknaden för mobil 
utrustning. Ericsson Microwave är ett av Ericsson helägt dotterbolag med 
verksamhet och produkter inom försvarssystem samt nationell övervakning 
och samhällssäkerhet. 
 
Korta fakta – Ericsson 
Årsomsättning 2004 uppgick till:  SEK 131 972 miljoner  
Antal anställda (2004):   50 500 personer 
Ägandestruktur: Ericsson ägs till 80 procent av 

svenska och internationella 
institutioner 

 
Ericsson Microwave har ett 40 procentigt ägande i dotter-/intressebolaget 
Saab Ericsson Space AB. 

Respondenter 
Två respondenter. Intervjuerna ägde rum vid Ericssons kontor på 
Lindholmen (EMW1) respektive Mölndal (EMW2). 
 
Anders Fagerholt - Manager New Technology and Concepts - EMW1 
Tomas Lewin - Manager Ericsson Microwave and - EMW2  
  Highspeed Electronics Research Centre 

4.5.1 Uppkomst av spin-offer 

EMW1: Generellt är spin-offer något alla industrier vill ha så länge de inte 

kostar resurser. Det viktiga är att inte blanda ihop spin-offer med vad som 

är industriell utveckling. För att erhålla innovationer måste det finnas 

eldsjälar som behärskar, brinner och älskar en teknik vilken de vill använda 

till allt. Mellan stora materialprojekt uppstår svackor där man försöker ta 

tillvara framtagen teknologi i nya tillämpningar. 

 
För att spin-offer skall skapas och utvecklas måste det finnas en vilja från 
företagsledningen att tjäna pengar på spin-offer, anser EMW1. Han säger att 
spin-off mekanismen måste vara högt förankrad i organisationen så att 
acceptans för affärsidéer utanför kärnaffären finns. Det måste även finnas en 
enhet i organisationen där en idé kan placeras för att denna inte skall bli en 
belastning för den vanliga linjeorganisationen.  
 
En av de faktorer som starkast motverkar spin-off uppkomst är, enligt 
EMW1, ”det dagliga slitet”. Han menar att företaget ställer allt högre krav 
på prestationer och de ständiga besparingsprogrammen ”slimmar” 
organisationen. Samtidigt har i stort sett alla administrativa tjänster 
rationaliserats bort och idag förväntas chefer och tjänstemän hantera det 
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mesta administrativa arbetet själva med hjälp av IT-stöd. Tidsbristen är 
därför en stor hämmanade faktor. 
 
EMW2 ser ”hotade kompetenser” som en viktig faktor, motverkande 
uppkomsten av spin-offer. Han menar med hotade kompetenser det 
motstånd som finns i organisationen mot att lämna en känd, lönsam och väl 
beprövad teknologi för en annan okänd teknologi, även om denna bedöms 
ha god potential. Han anser att motståndet till förnyelse finns på alla nivåer i 
företaget. En brist hos ledningen vad avser förståelse för risker och 
nödvändigt risktagande anser han också vara en klar och tydlig hindrande 
faktor vid uppkomsten av spin-offer. 

Förmåga att utveckla spin-offer 
Spin-offer uppstår när naturliga kontakter mellan människor finns, anser 
EMW1. Han ser humankapitalet som företagets styrka och anser att 
svårigheten i dagens företagande är värdesättandet av detta på grund av 
svårigheterna i registrering och bokföring. Individers kompetens kan mätas, 
men att förutsäga eller mäta vad två eller fler individer med viss mätbar 
kompetens kan uppnå tillsammans är näst intill omöjligt. För detta krävs 
annan uppföljning och styrning, anser han. 
 
EWM2 säger att Ericssons fokus idag ligger på kärnverksamheten, särskilt 
efter de senaste årens tuffa besparingar, men påpekar att det historiskt varit 
annorlunda och nämner som exempel härpå mikrovågslänkar, vilka uppkom 
genom ”brainstorming”. När den äldre teknologin nått hög mognadsgrad är 
organisationen mer öppen för att ta emot en ny idé, anser EMW2. Då kan 
behovet av och fördelarna med den nya idén enklare påvisas. Han resonerar 
vidare kring vikten av att företaget erhåller nya influenser och idéer från 
omvärlden samt anser även att idégenering nästan uteslutande sker i 
konstruktionsfasen vilket därför medför störst spin-off möjligheter under 
denna fas. 

Gynnsamt spin-off klimat 
EMW1 anser att: ”en spin-off skall vara något som inte är kärnverksamhet, 

för kärnverksamhet spinner man inte av.” Han tycker att man hela tiden 
måste utveckla nya teknologier som inte är kärnverksamhet då företaget inte 
annars kommer att överleva och kompetens utvecklas. EMW1: ”En idag 

identifierad spin-off kan imorgon vara en del av vår kärnverksamhet”. Han 
liknar detta resonemang vid affärsutveckling. 
 
Viktigt för individens kreativitet inom organisationen, anser EMW2, vara 
Ericssons patentprogram, eftersom det är ett bra sätt att stimulera individers 
kreativitet. Han tror att ett återinförande av belöningssystem skulle befrämja 
kreativiteten hos de anställda. Likaså anser han att tvärfunktionella 
mötesplatser är viktiga för skapandet av både kompetensmässiga och 
kulturella influenser. Förutsättningar för detta tycker han bör skapas inom 
företaget, genom möten mellan företag, genom möten inom akademien samt 
med dessa tillsammans. Även tvärindustriella, nationsöverskridande 
samverkansprogram är något han förordar. 
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Hantera spin-offer 
Spin-offer tas vanligen litet hand om inom Ericsson, anser EMW2. Sedan 
länge har direktivet från ledningen gått ut på att man inte skall sysselsätta 
sig med något annat än kärnverksamhet. Han säger att kreativiteten är störst 
under de tidiga utvecklingsfaserna men att överflödig forskning generellt 
inte tas om hand. Han berättar att personer och därmed deras kompetens inte 
sällan lämnat företaget för att starta ny verksamhet utanför Ericsson, när 
deras idé inte passar in i kärnverksamheten eller dess närområde. 
 
Genom Ericssons nya arbetssätt, ”push-the-boundaries” enligt EMW1, avser 
man att nya idéer skall uppstå. Beslut måste tas om affärsområdet skall 
vidareutvecklas inom Ericsson eller avknoppas. Han menar att ett 
grundläggande beslutskriterium härvidlag är huruvida det är eller kan tänkas 
bli en kärnkompetens eller del av kärnverksamheten. 

4.5.2 Statens roll och styrmedel 

Statens engagemang är fortfarande mycket viktigt och staten spelar en viktig 
roll som kompetent kund anser båda respondenterna. De säger dock att 
statens betydelse för Ericsson inte längre är lika stor grundat på de kraftiga 
reduceringarna av de militära beställningarnas omfattning under senare år.  
 
De stora nordiska telekombolagens positiva utveckling har enligt EMW1 till 
stor del berott på förekomsten av en stor och kompetent kund, det vill säga 
ett statligt verk eller myndighet med stor kompetent teknisk stab. Exempel 
på sådana kopplingar inom svensk industri är Ericsson och Televerket, Saab 
och FMV, ABB och SJ samt ABB, Vattenfall och Staten. Detta har 
dessutom medfört att nordiska bolag befunnit sig en till två 
produktgenerationer före sina konkurrenter. 
 
EMW1: ”Förr hade de stora statliga verken såsom Televerket en stor stab 

av kunniga tekniker, som kunde agera kravställare. Idag är Ericsson tvingat 

att självt ha denna funktion i form av produktledare, som med god 

marknadskännedom och goda kundrelationer utröner framtida behov. 

Samtidigt saknas den trygga stora beställaren i form av till exempel 

Televerket och FMV, vilka gav arbetstrygghet i stora 

teknikutvecklingsprojekt. Dessa kunder visste vad de ville ha, betalade för 

vad de beställt, trots fördyringar. Produktledare är i ett kravställar- och 

utvecklingsperspektiv dagens motsvarighet till de statliga verken.” 
 
Om man skall starta något från början och det ej finns någon marknad måste 
man ha en beställarfunktion, det vill säga en aktör som är villig att betala 
utvecklingen, säger EMW1. Han anser att ”den nya staten” i den globala 
ekonomin inte längre kan agera standardiserare, kravställare och beställare i 
en roll, vilket innebär att staten måste segmentvis koncentrera sina insatser 
inom svensk industri såsom i Trollhätte-paketet. Kravet staten har på sig är 
att vara mer specifik i sina insatser på grund av dess minskade ekonomiska 
ramar. Beställarkompetensen inom de statliga verken saknas numera och det 
är nu fråga om en globaliserad marknad istället för en nationell dito, säger 
han. 
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EMW1 anser vidare att EU och dess ramprogram idag övertagit stora delar 
av den roll, som kravställare och beställare i avancerade teknikprojekt, den 
nationella staten tidigare hade. Byråkratin inom EU kräver, menar han, att 
företagen bör vara stora och ekonomiskt starka då medverkan inom 
ramprogrammen medför mycket omfattande juridiska och ekonomiska 
engagemang.  
 
EMW1: ”Om företagen skall kunna konkurrera inom ramprogrammen att 

man måste gå samman för att nå genomslag i önskemål och idéer. Ett sätt 

att skydda företagets kärnvärden inom samverkan anser han vara en unik 

produkt med bra patentskydd.” 
 
Staten borde, i sin nya roll, verka för att samla svenska företag kring EU:s 
olika beställningar före det man tar sig an dessa, uttrycker EMW1. Staten 
har god kunskap inom byråkrati och EU:s beslutsvägar medan svenska 
företag har de tekniska möjligheterna att verka i vissa program. EMW2 
säger vidare att VINNOVA och andra statligt finansierade institut, parallellt 
med EU:s ramprogram och satsningar, har ett hålrum att fylla. 
Forskningsinstituten bör utgöra en viktigare aktör men deras resurser är 
mycket begränsade sett ur ett europeiskt perspektiv. Han fortsätter och säger 
att inkubatorer är en tillgång då man både organisatoriskt och geografiskt 
kan lyfta projekt ur organisationen. Hos dessa är förutsättningarna goda för 
små och nya projekt genom infrastruktur och närhet till andra verksamheter 
med liknande förutsättningar. 

4.5.3 Nätverk och kluster 

Ericssons organisation har skurits i den utsträckning att det som bedöms 
ligga utanför kärnverksamheten anses vara onödiga kostnader, berättar 
EMW1. Tidigare fanns i organisationen avdelningen ”Business Innovation” 
vars uppgift var att generera nya affärsområden genom att tillvarata nya 
idéer inom befintlig projektorganisation. Nu har Ericsson, efter några år av 
”stålbad”, insett att omsättningen åter måste ökas och EMW1 förklarar 
inställningen med att man ånyo söker nya affärsområden. Därför, säger han, 
har man engagerat sig i SwedCat. 

4.5.4 Exempel på spin-off inom Ericsson Microwave 

� Mini-link. Mikrovågslänkar, som är en tydlig spin-off från Ericsson 
Microwave med ursprung i den militära flygindustrin.  

� Utvecklingen av affärsområdet Security Solutions (”PubSec”) är en 
direkt spin-off av satsningarna inom NBF till svenska försvaret. Hade 
inte NBF-konceptet funnits hade inte satsningarna på PubSec varit 
möjliga. Affärsområdet har även delvis sitt ursprung i den nu nedlagda 
avdelningen Business Innovation och är en spin-off i sin linda. 
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5 Analys och diskussion 
Kapitlet är indelat i fyra delar. De tre första behandlar kategorierna 

1.Uppkomst av spin-offer, 2.Statens roll och styrmedel samt 3.Nätverk och 
kluster. I den, fjärde avslutande, analyseras en sammanställning av de 

första delarnas analys med Porters diamantmodell (1990). 
 

5.1 Uppkomst av spin-offer 
Att spin-offer är något att eftersträva sammanfattas av en av våra 
respondenter på Saab med följande citat: ”Inom Saab försöker man fånga 

upp idéer och genomgående söka fler tillämpningar för ny teknik. I första 

hand vill man finna mervärde för ägarna genom spin-offer. I andra hand 

vill man påvisa vikten av satsningar på militär högteknologi, då detta ger 

kompetensspridning till andra branscher inom landet.” 

 
En grundläggande förutsättning för att spin-offer skall uppkomma och 
utvecklas till nya affärsmöjligheter är en vilja hos företagsledningen att satsa 
på verksamheter i gränslandet för företagets kärnverksamhet eller utanför 
detta. Detta är respondenterna eniga om. Flera av dem nämner att närhet till 
personer i ledningsnivå är viktigt för att skapa acceptans och förståelse för 
affärsidéer utanför kärnaffären, ett resonemang som finner stöd hos Leavy 
(2005). För att nå ett effektivt arbete i hanteringen av spin-offer har 
företagen skapat platser i organisationen där dessa kan tas om hand, styras 
och utvecklas (”Corporate Ventures”). 
 
Den största motverkande faktorn till uppkomst och utveckling av en spin-off 
anser samtliga respondenter vara tidsbristen hos personalen. Tekniker och 
chefer lägger allt mer av sin tid på administration och personalhantering och 
samtidigt har besparingar, kombinerat med datorisering av 
kontorsmiljöerna, inneburit att flertalet administrativa tjänsterna 
rationaliserats bort. Denna tidsbrist motverkar uppkomsten av spin-offer, 
eftersom den medför att man inte medges tid för reflektion av uppkomna 
idéer och förslag (Twiss, 1992; Filipczak, 1997). En annan motverkande 
faktor synes vara bristen på förståelse av nödvändigt risktagande i spin-off 
projekt. Har ledningen inte en vilja att satsa på nya idéer och verksamheter 
utanför kärnaffären kommer spin-offer sannolikt endast förbli idéer, 
alternativt ett nytt företag då idégenereraren tar med sig idén och startar 
eget. Detta skeende är avgjort en stor förlust för det enskilda företaget, 
emedan teknologin till idén skapats under idégenererarens tidigare 
anställning i detsamma. Vi konstaterar därför att en liten mängd skunk work 
i mindre och naturligtvis kontrollerad skala bör tillåtas för att bibehålla 
personalens kreativitet, lekfullhet, motivation samt anställning i företaget. 
Detta ger möjligheter till affärsutveckling om företaget har funktioner för 
och tillför resurser till att ta hand om idéer. 
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5.1.1 Förmåga att utveckla spin-offer 

Galbraith (1982) och Morton (1983) säger att de flesta nya idéer skapas av 
en eldsjäl som även, i vart fall inledningsvis, driver utvecklingen. En 
förutsättning för att eldsjälen skall vinna gehör för sina idéer, men även låta 
hållas i ”slöseriet” av tid på idén, är att denne har ett bra nätverk, främst 
inom organisationen men även utanför denna (Markham, 1998). Våra tre 
respondentföretag har skapat funktioner för att tidigt kunna fånga upp idéer 
och utveckla dessa, även om eldsjälen saknar ett sådant gott kontaktnät. 
Denna funktion består av personer på företagens Corporate Venture 
avdelningar, vilka kan bidra med kontakter och resurser. Vi konstaterar att 
dessa personer blir den viktiga samtalspartner Philips (1988) nämner och 
som eldsjälen behöver få diskutera sina idéer med. I förlängningen hjälper 
de även till att förankra idén hos ledningen. På företagen är spin-off 
funktionen inom Corporate Venture nära knuten till företagsledningen och 
informationsvägarna är avsiktligt korta och väl upparbetade.  
 
Inte sällan är det så, säger en av våra respondenter på Saab, att 
idégenereraren inte själv ser marknadspotentialen i sin idé utan skapat den 
för att det var ”kul”. Skulle fallet vara så att personen ändå sett potentialen, 
har denne själv möjlighet att kontakta Corporate Venture för stöd i 
utvecklingen. Ett annat sätt att finna spin-offer i organisationen är att likt ett 
”tryffelsvin” ge sig ut på spin-off jakt anser en respondent på Saab. Vad 
man funnit fungera bra på såväl Volvo Aero som Saab är studerandet av 
företagets patentansökningar. Utifrån dessa funderar man över nya 
tillämpningar inom aktuella teknik- och affärsområden. Ett ytterligare sätt 
att finna spin-offer i organisationen är att ålägga en projektledare att 
kontakta Corporate Venture då dennes projekt kört fast, i avsikt att söka 
andra tillämpningar. 
 
När väl en möjlig spin-off identifierats måste ett antal avvägningar göras. 
Den viktigaste avvägningen går som en röd tråd genom svaren i vår 
intervjuserie och avser spin-offens relation i förhållande till företagets 
kärnverksamhet. Vid varje konflikt kommer spin-offen alltid att få stå 
tillbaka. En annan avvägning man måste göra är valet av marknadsstrategi 
(Ansoff, 1958). En majoritet av uppkomna spin-offer i våra 
respondentföretag kategoriseras av att de är känd teknologi som finner ny 
tillämpning på ny marknad. Relaterat till Ansoff (1958), med 
kompletteringen att spin-offer skapas ur teknologier, konstaterar vi att 
företagen vanligen måste välja en marknadsutvecklingsstrategi för dessa. 
Svårigheten härvidlag är bristen på kunskap om den nya marknaden. Detta 
innebär att någon form av kompetenstillskott behövs, vilket till exempel 
SwedCat kan bidra med. Annat som klustret SwedCat kan tillföra är stöd vid 
utveckling och bidragande med kontakter. På våra respondentföretag ser 
man små möjligheter till spin-off ifall teknologin är ny i företaget och den 
skall lanseras på en ny marknad. Därmed bedöms dessa som högriskprojekt. 
Relaterat till de resurser man måste investera i dessa spin-offer avstår man 
hellre från sådana satsningar.  
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De tre företagen kräver vid utvecklingen av spin-offer både ekonomiskt och 
kompetensmässigt engagemang från en partner. Partnern bör ha god 
kunskap om avsedd marknad och gärna ha ett etablerat namn på denna. 
Tanken med partnern är också att om man inte kan få en extern aktör 
intresserad av en idé så är det troligtvis ingen bra idé. Ett önskvärt scenario 
för att en spin-off skall skapas är följaktligen en extern aktör, som kontaktar 
det enskilda företaget i avsikt att finna teknologi till en affärsidé. Så var 
fallet i spin-offen TRACAB där aktören hade en affärsidé, 
marknadskännedom och ett stort nätverk. Saab kunde, efter vissa 
tillämpningar, tillföra teknologi och bidra med sitt företagsnamn och 
nätverk vid sökandet av partners och den partner man slutligen fann fyllde 
dessa kriterier.  

5.1.2 Gynnsamt spin-off klimat 

Ett sätt att skapa kreativa miljöer är att skapa tvärfunktionella team såsom 
Colarelli O’Connor et al. (2003) beskriver. Strikt affärsmässigt fyller dessa 
team nu rollen av gamla tiders fikarumsdiskussioner. I tvärfunktionella team 
samlas dessutom individer med olika kompetenser kring ett problem, likt 
Lockheed Martins idé om skunk work (Smith, 2003), något som var mer 
sällsynt förr i fikarummen på företagens olika avdelningar. Särskilt för spin-
offer är en tvärfunktionell gruppkonstruktion viktig i avsikt att möta 
kundkrav och tydligt identifiera marknad. Kontakten mellan olika 
kompetenser minskar risken för utveckling av något som inte går att sälja 
eller beställning av produkter som inte kostnadseffektivt går att konstruera. 
Företagen har eller har haft avdelningar vars huvuduppgifter är eller har 
varit att utveckla nya affärsområden (”ventures”). Volvo Aeros avdelning 
”Nya affärer” och Ericssons ”Business Innovation” är exempel på 
verksamheter där man försökte skapa ventures utanför kärnverksamheten 
men är idag båda nedlagda. Anledningar härtill hävdar respondenterna 
berodde på, i Volvo Aeros fall, att det inte var effektivt att ha ”en mäster-
kreativ” avdelning och i Ericssons fall, att ”Business Innovation” lades ner 
av kostnadsskäl i samband med besparingsprogram. En respondent på 
Volvo Aero säger att, ”många kreativa avdelningar gör en kreativ 

organisation. Tvärfunktionella grupper i gott innovationsklimat är en 

avgörande förutsättning”. Saab, med VCC, tog initiativ till skapandet av 
SwedCat 2004. 
 
Spin-offer riktar sig mot nya marknadssegment och kan kräva annorlunda 
beslut än vad som är brukligt i företagen. Även med skapande av väl 
fungerande team krävs det för spin-off verksamheter att de har en nära 
kontakt med ledningen. Ledningen måste skapa ett klimat där det är tillåtet 
att misslyckas och lära sig av detta, såsom Feldman (2003) beskriver och 
förenkla kommunikationerna inom organisationen.  Det som företagen anser 
vara en viktig faktor för spin-offers uppkomst är att anställda, eller 
åtminstone projektledare, besitter en förmåga att se nya tillämpningar och ha 
en grundläggande marknadsförståelse. Genom dessa individer kan tänkbara 
spin-offer identifieras och fångas upp, en filosofi som Fleming & 
Koppelman (1998) stödjer. Ett konstaterande vi gjort är att spin-offer 
uppstår när naturliga kontakter mellan människor finns. I företagen måste 
det finnas, av organisationen, accepterade system och urvalsprocesser för 
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hur nya idéer skall hanteras. Dessa är lika viktiga som eldsjälar och 
skapandet av tvärfunktionella grupper. Lämnas inte konstruktiv feed-back 
riskeras att alla försök till skapandet av ett kreativt innovationsklimat går 
om intet. 

5.1.3 Hantera spin-offer 

Respondentföretagen arbetar lite olika i hanteringen av utvecklingsprojekt 
och nya idéer. Detta beror främst på materialprojektens olika löptid, ansvar i 
projekten, finansiellt engagemang och teknologiutvecklingsprocessen inom 
respektive företag. Ju bredare marknadsbas företaget har, desto större 
möjlighet finns det att se den möjliga spin-offen som en direkt utveckling av 
kärnaffären istället för att avknoppa verksamheten. En respondent på 
Ericsson sa att ”en spin-off skall vara något som inte är kärnverksamhet, för 

kärnverksamhet spinner man inte av”. Våra respondentföretags generella 
ställningstagande till hur man hanterar spin-offer är att affärsidén skall 
avknoppas och sedan, vid behov, kompetens (i form av personer) hyras ut 
till den eller de som förvärvat idén. Man vill tidigt avknoppa spin-offer då 
tempot i företagets befintliga utvecklingsprojekt är högt och utveckling som 
inte ligger inom företagets kärnverksamhet kostar dyrbara resurser. Vi 
konstaterar dock att morgondagens affärsutveckling kan vara dagens spin-
off. Företagens kärnverksamhet blir vad de bestämmer den att vara. Saab 
Automobile och Volvos personbilstillverkning är tydliga exempel på 
affärsutveckling och tillväxt för de två företagen men kunde, om de 
uppkommit i dagens företagande, lätt identifierats som spin-offer och 
knoppats av. 
 
Saab lyfter ut spin-offer ur projekten till VCC så snart de identifierats för att 
de inte skall störa kärnverksamheten. VCC tar över kontroll och ägande av 
spin-offen och undersöker ifall den kan tänkas bli lönsam eller ej. Saab 
försvarar det snabba agerandet med utlyftning av spin-offen ur 
moderprojektet med att den erfarenhetsmässigt har bättre förutsättningar till 
överlevnad utanför detta. En vinst vi ser med detta agerande är en enklare 
identifiering av om spin-offen ligger inom eller utom företagets 
kärnverksamhet. Vi anser dock att företagen generellt är överdrivet 
försiktiga i avvägningen att spin-offer skall inkräkta på kärnverksamheten. 
Genom att låta en spin-off utvecklas, även om den kan tyckas något nära 
kärnverksamheten, skulle affärsutveckling kunna nås. Ett alltför stort 
inkräktande skulle i ett senare skede kunna hanteras med att spin-offen 
återförs till företagets organisation. 
 
Ett viktigt beslut för företagen är att knyta till sig en partner som är villig att 
investera i idén genom den resurskonstruktion man valt på Corporate 
Venture avdelningarna. Både Saabs och Volvo Aeros avdelningar har små 
egna resurser och kombinationen med behovet av marknadskunskap gör att 
man tidigt söker en partner och medfinansiär med dessa egenskaper. Utan en 
partner slutar gärna spin-off försöket nästan uteslutande som för SIRS. En 
respondent på Saab sammanfattar detta med följande uttalande: ”kan man 

inte lyckas entusiasmera och få med någon partner att offra tid och pengar i 

dessa idéer är det förmodligen inga bra idéer.” 
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5.2 Statens roll och styrmedel 
Utvecklingen inom den militära flygindustrin är viktig för hela landets 
tillväxt vilket gör att staten därför ser möjligheter till att samarbeta med 
industri och universitet för att öka den industriella tillväxten, Triple Helix 
(Näringsdepartementet, 2005; Ylinenää, 2004). Inom Triple Helix bidrar 
aktörerna med olika kompetenser och resurser samt förväntar sig 
naturligtvis något i retur. Vi bedömer utifrån vår studie att de för aktörerna i 
Triple Helix små insatser finns potential till stora vinster. Historiskt har 
statens roll som beställare varit viktig för att driva på utvecklingen men idag 
har dess roll avklingat. Rollen som sammanlänkande enhet i Triple Helix 
anses dock av respondentföretagen som minst lika viktig. Statens bidrag i 
samarbetet tar sig ofta form av ekonomisk kompetens genom statliga aktörer 
såsom VINNOVA och olika teknikparker. Företagen är också överens om 
att VINNOVAs roll är viktig för stöd och utveckling av nya idéer och spin-
offer. 
 
Teknikparker eller inkubatorer har ofta en nära koppling till staten, men 
detta är inte ett måste. Gemensamt för företagen är att de utrycker vikten av 
statens stöd i avsikt att underlätta samverkan i kluster och nätverk inom 
teknikparker och inkubatorer. En inkubator är tillskapad för att ge en ny idé 
eller innovation stöd och hjälp (Lindholm Dahlstrand, 2004) och samtliga 
respondenter är eniga i att teknikbroar, teknikparker och inkubatorer är 
nödvändiga för spin-offer. Genom att flytta ut en verksamhet till en 
teknikpark är risken mindre att den stör kärnverksamheten, något som inte 
får hända och vidare anser respondenterna att dessa teknikparker med flera 
är en förutsättning för att kunna utveckla nya spin-offer. Detta styrks av 
Goldstein och Luger (1991 i Lindholm Dahlstrand, 2004) som även tillägger 
att teknikparker kan vara viktiga för samhällsutvecklingen och skapare nya 
arbetstillfällen. Således samarbetar företagen i någon form i teknikparker 
och inkubatorer samt ser stora möjligheter för dessa samarbeten framför allt 
i fråga om tillvaratagande av nya idéer och för att skapa goda spin-offer. Vi 
konstaterar att genom ett tätare samarbete genom Triple Helix skulle alla 
intresserade kunna stärka sina positioner. Fler arbetstillfällen skulle skapas, 
universiteten skulle utveckla sin forskning samt ge studenterna bättre 
kunskap om näringslivet och industrin skulle kunna öka sin omsättning och 
stärka positionerna inom FoU.  
 
Då staten agerade beställare fanns stora möjligheter för industrin att 
koncentrera sig på FoU, vilket ledde till nya innovationer, idéer och spin-
offer. Då svenska företag haft staten som beställare har detta medfört att 
Sverige som land legat mycket långt fram inom den industriella 
utvecklingen och länge varit ett rikt land (Eliasson, 1995). Företagen 
instämmer delvis i detta men menar att läget är annorlunda idag. Svenska 
företag står fortfarande starka på den internationella forskningsarenan men 
har förlorat positioner på många andra plan. Idag finns inte längre den 
trygga beställaren i form av statliga bolag och myndigheter såsom 
Televerket, Vattenfall och FMV utan endast den globala marknaden med 
internationella storkunder (Näringsdepartementet, 2005). EU och dess 
ramprogram har övertagit stora delar av den nationella statens traditionella 
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roll som kravställare och beställare vad avser avancerade teknikprojekt. Den 
svenska industrin och staten har insett att något måste göras för att 
vidmakthålla tillverkning och FoU i Sverige samt stärka vår position 
internationellt (Näringsdepartementet, 2005). Vår slutsats är att genom ett 
ökat samarbete såsom i form av Triple Helix skulle Sverige kunna bli 
starkare internationellt. Staten har i detta sammanhang en viktig roll att ge 
svenska företag samma konkurrensförutsättningar som andra aktörer i 
Europa har. 
 

5.3 Nätverk och kluster 
Våra respondenter påpekar vikten av bra och väl fungerande nätverk samt 
understryker att ta tillvara och vårda de nätverk, både formella och 
informella (Johansson M., 2005), som finns i och runt företaget. En av 
respondenterna påpekar att Sverige, som liten nation, är tvunget att vårda 
och bygga framförallt formella nätverk för att vi skall kunna samverka och 
bli internationellt mer slagkraftiga. Fördelar med nätverk är att olika 
branscher och företag kan ta del av varandras erfarenheter och utnyttja 
varandras idéer och innovationer i avsikt att öka takten på 
teknikutvecklingen och förbättra resultatet. De vanligaste anledningarna till 
att nätverk bildas är att man vill uppnå intern effektivitet eller att flera har 
gemensamma intressen, vilket även stöds av Olivier (1990 i Jacobsen och 
Thorsvik, 1998) 
 
På Saab bedömer man att ett ökat samarbete mellan företagen inom svensk 
militär flygindustri skulle leda till bättre FoU och fler spin-offer vilket 
finner stöd i M. Johanssons (2005) modell där teknik från företagen förs in i 
ena änden modellen och vilket ger ökade vinster för företagen i andra änden. 
Ett samarbete flera företag emellan, där olika branscher konfronteras med 
svåra tekniska utmaningar, bidrar till att nya marknader skapas där ny teknik 
införs på existerande marknad. Även befintlig teknik kan komma att 
lanseras på en ny marknad, fast då i en annan skepnad. Ett bra exempel är 
TRACAB där företagspartners med goda marknadskunskaper och nätverk är 
viktiga framgångsfaktorer, vilket respondenterna på Volvo Aero 
understryker och tillägger att marknadskännedom utgör en nödvändig 
egenskap hos de företagspartners man söker för varje spin-off.   
 
SwedCat skapades under 2005 mellan företagen och genom detta vill de 
finna nya möjligheter för att skapa nya plattformar och lyfta fram nya idéer. 
I SwedCat har företagen ett gemensamt ansikte utåt, vilket ger en stark och 
pålitlig bild för potentiella investerare och samarbetspartners och är en av 
klusters fördelar enligt Braunerhjelm, Carlsson & Johansson (1998). Våra 
respondenter anser att flera svenska företag bör gå samman och bilda ett 
nationellt kluster som stärker våra chanser internationellt. Enligt en av våra 
respondenter är detta dessutom avgörande för deltagande i EU:s 
ramprogram, eftersom det är svårt för ett enskilt företag att delta däri på 
grund av omfattande byråkrati och ekonomiska/juridiska engagemang som 
krävs. Dessutom är det lättare, konstaterar vi, att få gehör vid gemensamt 
framläggande av idéer och förslag. I större affärer länder emellan, såsom vid 
försäljning av militära flygplanssystem, är det brukligt med krav från den 
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köpande parten på motköp i form av investeringar och satsningar i 
köparlandet. Finns det spin-offer i det företagsnätverk som stödjer 
försäljningen kan dessa med fördel placeras i köparlandet för vidare 
utveckling, som del i motköpsaffären (Ahlgren, Linnér & Wigert, 2002).  
 

5.4 Porters Diamant 
Vi har med Porters diamantmodell (1990) valt att ställa vår empiri och 
analys mot en vedertagen och accepterad modell. Vår avsikt är att detta även 
ger läsaren en möjlighet att placera fenomenet spin-off i ett 
branschsammanhang då spin-offer i sig inte är en bransch utan endast ett 
tillskott eller en bonus på kärnaffären. Porters diamantmodell (1990) är 
avsedd att visualisera den internationella konkurrenskraften i en bransch och 
dess ingående delar (Andersson, 2001). Spin-offer är endast en uppkommen 
del ur kärnverksamheten och vår avgränsning är att studera spin-offer som 
uppstår ur militära flygplansprojekt. Militär flygindustri utgör vår 
branschdefinition i Porters modell.  

5.4.1 Produktionsfaktorer 

Den första hörnstenen i Porters (1990) diamantmodell avser 
produktionsfaktorer och med dessa menas tillgång på kvalificerad 
arbetskraft, infrastruktur och faktorer, som är investeringstunga. Sverige har 
mångårig erfarenhet av flygplanstillverkning genom det svenska försvarets 
långsiktiga beställningar. Dessa har skapat en kompetensgrund vilket lett till 
att svensk flygindustri idag är en av världens främsta militära tillverkare 
(Eliasson 1995; Fölster, 2002). Utan de militära beställningarna hade Volvo 
Aero sannolikt inte haft den ställning det idag har på den civila marknaden 
och inom rymdindustrin, resonerar en av respondenterna där. Dessa 
beställningar har även lett till kompetensspridning i andra branscher och till 
spin-offer. En av de största fördelarna i detta sammanhang har varit den 
starka och kompetenta kunden i form av svenska staten. De stora 
flygprojekten har gett vinster i form av nätverk och samarbeten inom andra 
områden. Ur dessa samarbeten har, såsom tidigare påpekats, flera 
internationellt framgångsrika svenska produkter och verksamheter 
genererats som spin-offer från flygindustrin, till exempel Ericssons Mini-
Link och Volvo Aeros hela civila motoraffär. En annan spin-off ur 
flygverksamheten är Saab Automobile som har utvecklats ”med jetflygplan i 

generna” (Nilsson, 2005). 
 
Sverige och det svenska flygvapnet har ställt höga och precisa krav på det 
man beställt (Bjerredahl & Casello, 1989). Dessa krav har inte funnits 
tillgodosedda i andra på marknaden tillgängliga stridsflygplan, vilket 
inneburit ett nödvändigt val av Sverige att själva utveckla dessa. Krävande 
utmaningar avseende teknisk utveckling, har medfört att svensk industri 
kunnat ta en internationellt konkurrenskraftig position på området. Som 
Porter (1990) påpekar medför detta för ett land med en ledande position 
inom ett specifikt område att företagen i det landet utvecklas i samma 
riktning. Med andra ord de till området direkt anknutna aktörerna drar med 
sig andra branscher då man försöker konkurrera om 
underleverantörskontrakt. 
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5.4.2 Hemmamarknadens efterfrågan 

Porter (1990) hävdar att krävande kunder på hemmamarknaden ger 
branschmässiga konkurrensfördel. Historiskt har den svenska staten med 
FMV som kravställare agerat krävande kund och staten har garanterat 
tillverkarna beställningar redan vid utvecklingsprojektens uppstart. Som 
tidigare påpekats saknas idag de stora statliga verken och därmed de stora 
statliga beställningarna, men istället finns EU:s ramprogram. I avsaknaden 
av en aktiv statlig beställare måste företagen själva vara goda kravställare 
och framsynta nog för att kunna konkurrera på den globala marknaden.  
 
Sett till hur spin-offer uppkomsten har hemmamarknadens efterfrågan och 
numera avsaknaden av staten som beställare medfört en risk att företagen 
inte kan göra de stora tekniksprång i utvecklingsprojekten som tidigare 
gjorts. I kombination med hård kostnadsjakt, hög arbetsbelastning och en 
strävan mot att verksamheten endast skall omfatta kärnaffären, krävs nya 
arbetsformer för att tillvarata möjligheter spin-off. Ett exempel på detta är 
Ericssons nya arbetssätt där man velat vidga gränserna för företagets 
verksamhet med avsikt på att nya idéer, fallande såväl inom och utanför 
kärnverksamheten, skall uppstå.  

5.4.3 Industriella kluster 

Håkansson (1985) säger att ett nätverk bestående av konkurrenskraftiga 
samarbetsföretag på hemmamarknaden ger förutsättningar att skapa 
produkter med god konkurrenskraft.  Ericssons besparingsprogram har 
medfört en fokusering på kärnverksamheten, vilket ligger i linje med vad 
Eriksson & Lindgren (2003) också observerat i modernt företagande. 
Ericsson har dock nu börjat inse vikten av att söka nya affärsområden i vad 
en av respondenterna kallar ”push-the-boundaries”. På företagen anses 
genomgående att samarbeten inom industriella kluster är en viktig del för 
utvecklandet av spin-offer och med goda nätverksrelationer fås möjlighet till 
att lyckas, vilket var fallet i fråga om TRACAB. I ett tidigt utvecklingsskede 
av en spin-off, kan inkubatorer eller innovationsbroar vara bra miljöer för att 
bli del i ett nätverk såsom Holmberg (2001) säger eftersom företagsklimatet 
där är gynnsamt för små, snabbt växande verksamheter med likartande 
behov och problem. 

5.4.4 Företagsstrategi, struktur och rivalitet 

Historiskt har svensk försvarsindustri varit majoritets- eller helägd av 
svenska företag och institutioner (FIF Försvarsindustriföreningen, 2005). 
Internationaliseringen har dock medfört att stora utländska 
försvarsindustriföretag börjat intressera sig för svenska sådana, inlett 
samarbeten samt i vissa fall även köpt in sig dessa. Som exempel kan BAE 
Systems 20-procentiga aktieförvärv i Saab nämnas och därigenom har Saab 
fått tillgång till BAE Systems hela kundnät och tyngd som globalt företag. 
Genom minskade statliga beställningar har företagen måst byta strategi och 
reducera sina kostnader. Strategivalen har medfört att man nu fokuserar på 
kärnverksamheten och att möjligheten till spin-offer inte tagits om hand 
(Eriksson & Lindgren, 2003). Detta har som visats företagen nu börjat 
uppmärksamma och försöker åtgärda. På Saab är man således numera 
intresserade av att bygga värde på innovationer inom organisationen, som 
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inte tillhör kärnaffären och såsom en av respondenterna på Ericsson 
uttryckte det, ”en idag identifierad spin-off kan imorgon vara en del av vår 

kärnverksamhet”. De finns ett intresse från industrin att kunna påvisa för 
våra politiker vikten av investeringar i högteknologisk verksamhet i Sverige 
och värdet av dessa för andra branscher. I förlängningen anses det att 
Sverige och våra högteknologiska företag, konkurrerande universitet och 
institutioner såsom VINNOVA med flera skapar tydliga konkurrensfördelar.  
 
Lokal rivalitet, hävdar Porter (1990), framtvingar konkurrens mellan 
företag, vilket även gör dem mer internationellt konkurrenskraftiga. Eliasson 
(1995) säger att spridningseffekter uppstår där företagen har närhet till 
marknaden och möjlighet att konkurrera med de bästa aktörerna. Varje 
nation, får man utgå ifrån, har vid försvarsmaterielsupphandling nationens 
bästa för ögonen (Näringsdepartementet, 2005). Affärernas ekonomiska 
storlek gör att andra spelregler än vid normal upphandling gäller samtidigt 
som nationen vill anskaffa den bästa materielen. Potentiella köpare begär 
regelmässigt, utöver avgivna offerter, att säljarna också i evalueringsserier 
skall visa upp produktens prestanda. De nämnda serierna tenderar numera 
att vara mycket omfattande och utslagsgivande, vilket medför att den lokala 
rivaliteten och hemmamarknadskonkurrensen, såsom Porter (1990) hävdar 
som viktig för utvecklingen, inte tydligt gäller för den militära flygindustrin. 
De agerar istället på en hårt konkurrensutsatt global marknad där man tävlar 
mot de bästa och varje misslyckande är ett hårt slag mot företaget. Trots 
avsaknaden av lokal rivalitet och konkurrens på hemmamarknaden enligt 
Porters modell (1990) har svensk militär flygindustri ändå kunnat 
vidmakthålla sin plats i ”finrummet” bland världens flygindustrier.  

5.4.5 Statens roll 

Porter (1990) understryker att staten skall försöka påverka modellens fyra 
hörnstenar genom att skapa förutsättningar för konkurrens, forskning, 
utbildning och infrastruktur samt påverka efterfrågan som krävande kund. 
På grund av den ovan beskrivna utvecklingen i detta avseende har som 
visats behov av andra styrmedel uppstått. Statens numera viktigaste roll, 
anser vi vara, den sammanlänkande funktionen i Triple Helix. Därtill 
kommer skapandet av bland annat inkubatorer, teknikparker och institut 
såsom VINNOVA, som tillsammans med EU:s ramprogram kommer ha en 
framtida viktig roll i svensk industris tillväxt. Några av respondenterna 
anser att de statliga instituten bör villkora satsningar i olika projekt med 
krav på att mindre andelar avsätts för spin-offer.  
 
Ett annan viktig framtida uppgift för staten är att få svenska företag att 
gemensamt agera i fråga om internationella utvecklingsprojekt såsom EU:s 
ramprogram och beställningar och därigenom stärka den svenska industrins 
konkurrensvillkor. För att lyckas med detta måste staten sannolikt även 
fortsättningsvis vidta riktade satsningar och ge villkorslån för civila projekt 
och därjämte måste staten genom militära utvecklingsprojekt skapa 
näringspolitisk nytta och i förlängningen spin-offer.  
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5.4.6 Slumpen 

Som Porter (1990) identifierat finns det alltid faktorer, vilka inte kan 
förutses eller beräknas. Det kan vara händelser såsom krig och 
naturkatastrofer men även upptäckter av nya naturresurser. Alla 
oförutsebara faktorer sammanfattas med ett ord i modellen, slumpen. 



SLUTDISKUSSION 

HAGMAN & ANDERSSON 2006 59 

6 Slutdiskussion 
I detta kapitel redovisar våra slutsatser och personliga ställningstaganden 

utifrån genomförd analys och diskussion.  

 
Komplexiteten i moderna stridsflygplan har medfört utvecklingskostnader 
som endast ett fåtal länder själva klarar av att betala. Det ökade innehållet av 
mycket avancerad teknik medför att möjligheter till spin-off från dessa 
projekt blir större än någonsin tidigare. Nämnda utveckling kräver att 
företagen skapar nätverk och organiserar sig i kluster, såväl nationellt som 
internationellt. I kluster möts olika branscher och interaktionen däremellan 
ger upphov till nya tillämpningar av befintlig teknik eller helt nya idéer. Vi 
anser att i just dessa förhållanden, såsom SwedCat, finns de gynnsammaste 
förutsättningarna för uppkomst av spin-offer. 
 
Vi har också funnit att ju större tekniska utmaningar industrin ställs inför 
desto större möjligheter finns det för uppkomst av spin-offer genom de 
tekniksprång som krävs. Denna utveckling ställer dock nya krav på 
samarbete mellan stat, näringsliv och universitet för att klara den avancerade 
FoU, som krävs i den internationella konkurrensen inom militär flygindustri. 
Både stat och näringsliv ser tydliga mervärden i spin-offer ur militära 
flygprojekt.  
 
Vid samtliga intervjuer har företagen klargjort att om en spin-off riskerar 
inkräkta på kärnverksamheten, oavsett om spin-offen identifierats som 
potentiell vinstaffär eller ej, väljer man uteslutande att lägga ner denna. Vi 
har identifierat detta som ett betydande hinder för utveckling av spin-offer. 
En förändrad syn på spin-offer, som en del av affärsutvecklingen istället för 
ett hot mot företagens verksamheter, leder till nya produkter och marknader 
som i sin tur kan leda till nya affärsmöjligheter. 
 
I litteraturen och empiri framgår det mycket tydligt att det som främst 
motverkar nya idéer och därmed uppkomsten av spin-offer är brist på tid. 
Tid bör avsättas för alla anställda att komma med nya idéer eller nya 
tillämpningar av befintlig teknik och befintliga produkter. Nya tillämpningar 
av redan utvecklad teknologi har dessutom en potential att kunna skapa 
mervärde för företagen till en liten kostnad. För att erhålla spin-offer måste 
dock företagen ha en plan för hur idéer utanför ordinarie verksamhet skall 
hanteras. Personalens kreativitet måste uppmuntras genom att 
företagsklimatet tillåter ”galna” idéer och annorlunda lösningar.  
 
SwedCat är ett föredöme för svensk industri. Företagen visar med klustret 
vilka möjligheter som finns i samverkan. Vår bedömning är att svenska 
företag, oavsett bransch, har allt att vinna genom att organisera sig i sådana 
konstellationer. Avsikten med kluster behöver inte enbart avse spin-offer 
utan kan med fördel användas för att nå större genomslag i exempelvis EU:s 
olika ramprogram. 
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Vi har under studiens gång fått förståelse för den viktiga roll de svenska 
militära flygplansbeställningarna och de spin-offer, som dessa genererat haft 
för den svenska industriella utvecklingen. Med detta sagt och det faktum att 
Sverige inte har något nytt stort industriellt projekt i jämförelse med JAS 39 
Gripen är ett svenskt deltagande i Neuronprojektet en svensk nationell 
angelägenhet. Neuron medför möjligheter till de viktiga tekniska 
utmaningar, som krävs för att bibehålla svensk högteknologisk kompetens. 
Ur sådana utmaningar uppstår spin-offer som andra branscher kan dra stor 
nytta av. 
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BILAGA 

  

Intervjuguide 
 

• Spin-offer, något som ni strävar efter att erhålla? 
o Militära projekt 
o Civila projekt 
 

• Spin-off inom företaget som bör studeras, dvs. lämpligt exempel? 
 

• Spin-off-generatorer? 
 

• Spin-off-hämmare? 
 

• När i innovationsprocessen är förutsättningarna bäst för spin-offer? 
o Tidsmässigt 
o Projektorganisationsmässigt 

 
• Hur påverkar statens engagemang FoU-processen spin-off-möjligheter? 

o Ekonomiskt engagemang 
o Politiskt engagemang 
o Kompetensmässigt engagemang 

 
• Hur hanteras en identifierad spin-off? 

o Mogna inom moderprojektet 
o Eget projekt (dvs. utlyft) 
o Ekonomiska ramar, förändringar beroende på beslut 

 
• Beslutsgång vid kommersialisering? 

o Stanna inom företaget 
o Starta ny verksamhet 

 
 
 


