Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier
Svenska företag konkurrerar i allt högre
utsträckning med innovativa företag från
tillväxtekonomier som på kort tid har gått
från lågkostnadsproduktion till avancerad
forskning och produktutveckling.
Syftet med projektet är att genom
analyserav strategier hos sådana innovativa
företag utveckla lärdomar och kunskaper
om möjliga handlingsalternativ för svenska
industriföretag.

tidigt erbjuder företag i tillväxtekonomierna viktiga sam
arbetsmöjligheter, t ex för Embraer för Saab-gruppen.
Projektet kretsar kring fyra frågeställningar:
• Vilka strategier använder de innovativa företagen för
utveckling av de nya förmågorna?
• Vilka faktorer kan förklara deras snabba utveckling?
• Hur kan de utveckla produkter och tjänster så
snabbt? Hur balanseras kvalitet mot kostnad?
• Vilka lärdomar och handlingsalternativ men även
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Få företag klarar idag av att utveckla avancerade och

kring vad? I vilka utvecklingsfaser, från idé
generering,
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Öppen innovation
och kunskapsintegration
Öppen innovation är ett sätt att utveckla
nya produkter och tjänster genom samarbete
mellan olika företag och partner.
I detta projekt undersöks hur olika företag
organiserar kunskapsintegration inom öppen
innovation och vilka effekter det har på
innovationsförmågan.
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Det finns dock flera utmaningar och frågor kring öppen
innovation. Vilka parter bör företaget samarbete med och
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gration mot fördelarna och vad blir de sammantagna ef
fekterna på såväl kostnad som innovationsförmåga?
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