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I denne avhandlingen er det sett på hvordan radikal innovasjon skjer i en konservativ, og 

ofte lav-teknologisk, næring som matindustrien. I dette arbeidet er det studert hvordan 

bedrifter og andre aktører har samarbeidet om produktutvikling. Innovasjon i 

næringsmiddelindustrien er viktig for å utvikle sunnere mat, for å mette en økende 

befolkning, samt for å dekke nasjoners mål om økt selvberging. 

 

Til tross for størrelsen, er matindustrien lite studert i forhold til åpen innovasjon. Dette 

gjelder spesielt fenomenet novel food som er radikal ny mat. Det er her sett på om teoriene 

rundt økt åpenhet i store internasjonale selskaper også kan være lønnsomt for innovasjon i 

norsk matindustri, der bedriftene er mindre og ofte familie-eide. Her er bakeribransjen 

studert i tillegg til pionerne innen EU novel food, der Norge er best i Europe. 

 

Funn viser hvordan åpenhet og samhandling med leverandørindustrien kan resultere i 

vellykkede nye produkter også i norsk matindustri, som utviklingen av kvalitets-

knekkebrød. Videre er det funnet at gjensidig tillitt, kontroll på innsatsfaktorer og 

distribusjon er positivt for samarbeid i produktutvikling. For radikal produktutvikling har 

samarbeidet med forskning vært viktig. Pionerene innen novel food har vært utsatt for 

kunnskaps-lekkasje, slik at det ikke alltid har lønnet seg å være først ute. Flagg-planting 

strategier gjennom patenter, varemerker, publiseringer og godkjente helsepåstander, 

kombinert med ny-mat godkjenninger, har vært viktige beskyttelses mekanismer. 

 

Teorien om at åpenhet i innovasjonsarbeid er lønnsomt for alle, ble beskrevet først blant 

store konsern i Silicon Valley. Det ser ikke ut til å være tilsvarende formalisert åpent 

innovasjons samarbeid i norsk matindustri. Likevel er prosesser der bedrifter åpner sin 

produktutvikling, med risiko for at konkurrenter vil tjene mer på dette enn de selv, fortsatt 

av interesse for forståelse av åpen innovasjon. 

 


