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Sammanfattning 

I dagens samhälle har innovation blivit en alltmer prioriterad fråga inom företag. 
Innovation är ytterst nödvändig för att företaget ska vara en stark spelare på marknaden 
och för att kunna få den nödvändiga ekonomiska utvecklingen som krävs. Det är viktigt 
att skaffa så mycket relevant information och kunskap som möjligt under alla steg av 
produktutvecklings-processen, till och med efter det sista steget – lanseringen av 
produkten.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur en utvärdering som sker efter 
produktlanseringen genomförs eller borde genomföras i företag samt hur en sådan 
utvärdering kan påverka innovationsfrekvensen. Målet är att få kunskap om olika 
aspekter av utvärderingen t.ex. vilka fokus en utvärdering kan ha.  

För att skaffa nödvändig information till arbetets teoretiska ram genomfördes sökningar 
i olika databaser, huvudsakligen i Google Scholar och KTH-bibliotekets sökverktyg 
Primo. I andra steget genomfördes en fältstudie som gick ut på att intervjua företag för 
att skaffa direkt information och därefter kunna sätta den informationen i perspektiv mot 
teorin samt bredda själva studien. 

Resultatet av sökningen i databaserna blev ett större antal artiklar som berörde syftet 
med denna studie. Artiklarna berörde syftet ofta från olika håll vilket hjälpte till att 
bygga teoriramen och gav mer förståelse för själva syftet med arbetet. Från artiklarna 
erhölls information om vilka kriterier som företag undersökte efter lansering, vilka typer 
av kriterium som finns, hur systemet för en utvärdering i slutstadiet ser ut och slutligen 
förslag på hur företag borde arbeta för att få en så effektiv utvärdering som möjligt.  
Med hjälp av teoriramen utvecklades en intervjuguide som skulle användas av 
gruppmedlemmarna vid intervjun med företagen. Resultaten av intervjuerna var direkt 
information om hur företag verkligen arbetar och ser på bl.a. innovation.  

Den genomförda studien visade klart och tydligt att kunskap som kan erhållas efter en 
lansering inte bör tas för givet. Det finns mycket information som endast kan erhållas 
efter lansering och det är viktigt att ha rätt tillvägagångssätt vid en utvärdering. Denna 
studie visade också hur utvärdering efter lansering kan medföra förändringar i företag 
och hur innovationsfrekvensen kan i vissa fall påverkas med en ökning. Studien 
renderade också i en modell för hur företag kan systematiskt genomföra en utvärdering 
efter lansering.  
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Abstract 

In today's society, innovation has become an increasing priority for the companies. 
Innovation is essential for a company to be a strong player in the market and in order to 
get the necessary economic development required. It is important to obtain as relevant 
much information and knowledge as possible during all stages of the product 
development process, even after the last stage - the launch of the product. 

The purpose of this study was to investigate how a post-launch evaluation that takes is 
being or should be implemented in a company and how this evaluation may affect the 
innovation frequency. The aim is to obtain knowledge about various aspects of the 
evaluation for example which focus an evaluation may have. 

In order to obtain the necessary information for the study’s theoretical framework 
searches were conducted in various databases, mainly in Google Scholar and the KTH 
library search tool, Primo. On the second step a field study was carried out through 
interviewing selected companies with the aim to acquire direct information and 
thereafter to be able to put the information in perspective against the theory as well as to 
broaden the study. 

The search in the databases resulted in a great number of articles that concerned the 
purpose of this study. The articles related to the purpose of the study came from 
different subject areas, which helped to build the theoretical framework and gave more 
understanding of the purpose of the study. The articles provided information about the 
criteria that companies are investigating post-launch, the types of criteria available, how 
the system for post-launch evaluation might look like and finally suggestions on how 
companies should work to make the evaluation as efficient as possible. 

Using the theoretical framework an interview guide was developed to be used by the 
team members during the interview with the selected companies. The results of the 
interviews are resulted in the direct information on how the companies are really 
working and considering the innovation process. 

The completed study showed clearly that the knowledge which can be obtained after a 
launch should not be taken for granted. There is much information that can be obtained 
only after the launch and it is important to have the right approach for an evaluation. 
This study also showed how a post-launch evaluation may result in changes in a 
company development business and how the innovation rate may in some cases be 
increased. The study led to creation of a model for how companies can systematically 
conduct a post-launch evaluation. 
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Förord 

Denna rapport är resultat av en kandidatexamens arbete med inriktning på Integrerad 
Produktutveckling.  

Arbetet ska ses som ännu ett steg i försök att systematisera innovationsprocessen. 

Tack till alla övriga gruppmedlemmarna, Artur Kransengren, Erik Torselius och Lisa 
Linhardt som har under arbetets gång agerat professionellt samt skapat en trevlig och 
öppen arbetes/innovations-klimat.  

Tack till alla företag och respondenter med ett extra stort tack till respondenterna från 
Electrolux och Företag X utan vilka detta arbete inte varit möjligt. 

Slutligen tack till Dann Haimovitch som bistod med grafik och formgivning av 
utvärderingsmodellen. 

Stockholm, April 2013. 

Igor Kordas 
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1. Introduktion 

Industriföretag kan nu för tiden konkurrera huvudsakligen på två fronter, innovation och 
pris. Outsourcing i låglöneländer som t.ex. Kina eller Indien använder sig de flesta 
företag av så om priset ska sänkas är det ofta kvalitén som får sänkas samtidigt. Om ett 
företag inte vill påverka kvalitén negativt finns bara ett sätt att konkurrera och det är 
med innovation.  

Innovationsprocessen på företag är omfattande och efter många år i branschen samlar 
företag på sig mycket erfarenheter och kunskap som kan användas för att förbättra och 
förändra denna process. För att kunna hitta möjliga områden att förbättra eller förändra 
är det viktigt att göra återkoppling efter olika steg i processen och utvärdering efter 
lansering är en lika viktigt återkoppling som alla andra om inte den viktigaste.  

 
1.1 Bakgrund 

Innovation har idag blivit en alltmer prioriterad fråga inom företag, för att kunna vara en 
stark spelare på marknaden och för att kunna få den nödvändiga ekonomiska utveckling 
som krävs. I dag tvingar konkurrensen företag att ständigt öka effektiviteten inom 
organisationen genom att bland annat undersöka synergin inom företaget och utnyttja de 
erhållna kunskaperna inom produktutveckling (Corso och Pavesi, 2000). Företag vill ha 
produkter som är differentierade från konkurrenternas och har egenskaper som är 
attraktiva för målgruppen/kunden. Lyckas företaget inte producera innovativa produkter 
är risken stor att företaget hamnar i en ekonomisk kris. Att få ut nya förbättrade 
produkter på marknaden är viktigt för att företagen ska kunna behålla sin 
marknadsposition.  

Genom att utvärdera sina egna och konkurrerande produkter kan företag få riktlinjer för 
att förstå sin position på marknaden och vad det är som företaget kan bidra med i 
förhållande till sina konkurrenter. Chefsstrateger och marknadsundersökare på företag 
menar att en marknadsorientering är en källa som ger företaget en viktig 
konkurrensfördel (Morgan, Vorhies och Mason, 2009). Konkurrensfördelarna fås 
genom ett ökat upplevt kundvärde (Chiu et al, 2006). Någon gång efter 
kommersialisering, ofta någonstans mellan 6-19 månader, så måste den nya produktens 
projekt avslutas. Produkten blir en "vanlig produkt" i företagets produktlinje. Det är 
också den tidpunkt då projektet och den slutgiltiga produktens prestanda utvärderas 
(Cooper, 2001). 

Genom utvärdering av tidigare lanserade produkter erhålls ny kunskap om den aktuella 
marknaden som kan vara värdefull inför det fortsatta arbetet med att ta fram nya 
produkter. Detta område innefattar även hur företag organiserar och tänker kring 
innovation.  
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1.2 Syfte och Frågeställning 

Målsättningen med den här studien var att undersöka hur teknikintensiva industriföretag 
tillhandahåller kunskap ifrån utvärderingar av tidigare produktlanseringar och tillämpar 
denna kunskap för att kunna ta fram nya innovativa lösningar till nästkommande 
projekt. 

Utvärderingen av produkter efter lansering syftar till att klargöra vad som fungerade och 
vad som kunde gjorts bättre, för att kunna ta fram nya produktlanseringsstrategier. 
Eftersom detta område är omfattande kommer fokus att ligga på produktutvecklingen. 
Närmare bestämt i hur utvärderingar utförs samt om detta har lett till en ökad 
innovationsfrekvens inom produktutvecklingsfasen. En förenklad schematisk bild över 
denna cykel kan ses i figur 1.   

 
 

 

Figur 1. Förenklad översiktsbild över arbetsgången vid framtagning och lansering av en ny 
produkt 

För att kunna undersöka detta närmare genomfördes först en litteraturstudie för att få 
bakgrunden till problemet och undersöka om det finns färdiga modeller för hur företag 
arbetar med utvärderingar och tillämpning inom problemområdet. Vidare skall personal 
som jobbar med produktutveckling inom teknikintensiva industriföretag intervjuas. 
Detta för att kunna klargöra hur en utvärdering efter en produktlansering ser ut, hur 
denna erhållna kunskap används för det fortsatta arbetet med att ta fram nya produkter, 
samt allmänt diskutera företagets/personens syn på begreppet innovation. 

Om rapporten kan presentera en gemensam modell för hur företag tillämpar den 
erhållna kunskapen som fårs ifrån utvärderingar av tidigare produktlanseringar kan den 
bli ett värdefullt verktyg för både hela företag och anställda inom företag där 
produktutveckling och innovation har en central del i verksamheten. 

I enlighet med syftet har två frågeställningar formulerats som studien grundar sig på: 

 
1. Hur utvärderas en tidigare lanserad produkt i ett teknikintensivt 

industriföretag? 

2. Har den kunskap som erhållits lett till en ökad innovationsfrekvens inom 
produktutvecklingen inför nästkommande lanseringar? 
 

I denna studie kommer viss fokus att läggas på att hitta ett samband mellan dessa 
frågeställningar. 
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1.3 Avgränsningar 

I studien ingår åtta väletablerade teknikintensiva industriföretag där produktutveckling 
är en central del av verksamheten. Samtliga företag är grundade i Sverige och/eller 
bedriver verksamhet i Sverige. Storleksmässigt är de stora företag. 

Under genomförandet av intervjuerna kommer det finnas ett antal avgränsningar som 
måste anpassas efter. Intervjuerna kommer ske inom Stockholmsområdet då det inte 
finns några finansiella tillgångar att åka iväg. Intervjuerna är planerade att genomföras 
under en period av ca tre veckor.   

Studien är tidsbegränsad till 4 månader. 
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2. Teoriområde 

I detta kapitel följer en redovisning av resultat från litteraturstudien och teorin 
nödvändig för förståelsen av studien.  
 
2.1 Innovation och innovationsfrekvens 

Innovation är ett omfattande begrepp. OECD definierar innovation i den senaste 
upplagan av Oslo Manual som: 

”Innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or 
service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in 
business practices, workplace organization or external relations.” (OECD, 2005: 46) 

Vilket kan översättas som: ”Innovation är implementeringen av en ny eller väsentligt 
förbättrad produkt (vara eller tjänst) eller process, en ny marknadsföringsmetod eller 
en ny organisatorisk metod inom affärsverksamhet, arbetsplatsorganisation eller 
externa relationer.” 

Denna definition visar på innovationsbegreppets bredd. Innovation kan definieras på 
flera olika sätt beroende på i vilket sammanhang begreppet diskuteras, men kan 
sammanfattningsvis definieras som en idé som har kommersiell potential.  

Innovation kan existera på många olika plan i en organisation. Bessant och Tidd (2007) 
hänvisar till fyra huvudkategorier av innovation som kan förekomma i en organisation. 
Första kategorin är produktinnovation som är relaterat till förändringar hos de 
produkter/tjänster som en organisation erbjuder. Kategori nummer två är 
processinnovation som innefattar förändringar i hur produkter och tjänster tas fram och 
levereras. Den tredje kategorin syftar till positionsinnovation, som är förändringar 
kopplade till hur produkter och tjänster introduceras på marknaden, alltså 
lanseringsrelaterad innovation. Exempelvis att hitta nya potentiella målgrupper och nya 
sätt att erbjuda och introducera en ny produkt/tjänst för den potentiella kunden.  I den 
fjärde och sista kategorin, paradigm innovation, talas det om förändringar i de 
underliggande mentala modeller som formar hela organisationens verksamhet. Det är 
innovation som är kopplat till signifikanta förändringar av uppfattningar (av exempelvis 
hur en produktkategori ska se ut) och marknader. Positionsinnovation och 
paradigminnovation kan i sin tur leda till ett en mängd process- och produktrelaterade 
innovationer (Rowley, Baregheh och Sambrook 2011) 

Under litteraturstudien hittades inga artiklar eller annan information om begreppet 
Innovationsfrekvens vilket har lett till att följande tolkning har gjorts. 
Innovationsfrekvens är ett brett begrepp som projektgruppen valt att använda som ett 
sätt att diskutera hur innovation har förändrats över en viss tid. Begreppet 
Innovationsfrekvens får de intervjuade företagen definiera själva. För att få en 
övergripande syn på hur innovation har förändrats över tid kan ett flertal metoder 
användas. Däribland mätning av antalet tagna patent i jämförelse med tidigare period, 
fler lyckade produkter på marknaden än tidigare period eller mer abstrakta mätmetoder 
som hur personer på företaget upplever att företagsmiljön har förbättrats som resultat av 
innovativa processer.  
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2.2 Kunskap 

För att ett företag ska lyckas framgångsrikt med sin verksamhet krävs att de tar till vara 
på den kunskap företagen erhåller från tidigare produktutvecklingar. Detta gör att 
kunskap är fundamentalt för kommande lanseringar och att kunna allokera den kunskap 
som produceras. Enligt Johansson (1999) bygger stora delar utav utveckling på att 
kunna överföra och använda kunskap. Kunskap är den viktigaste faktorn för ekonomisk 
tillväxt och den tekniska utvecklingen. Utnyttjas inte den kunskap som fås efter 
lansering riskerar företagen att misslyckas med framtida lanseringar utav nya produkter. 
Shavelson (1988)  konstaterade att en stor del av den kunskap som produceras inom 
utvecklingsverksamheten utnyttjas på ett otillfredsställande sätt. Det är därför viktigt för 
företag att ständigt ta till vara på den kunskap som produceras som i sin tur sätter prägel 
på produktens succé.  
 
2.3 Produktutveckling 

Ett frekvent använt upplägg på en produktutvecklingsprocess inom många stora 
industriföretag idag är att använda sig av ett så kallat Stage-Gate system. Detta system 
bryter ner produktutvecklingsprojektet i flera steg, vanligen fyra till fem stycken, som 
alla är designade för att samla behövlig information för att föra projektet framåt till 
nästa beslutspunkt (Cooper, Kleinschmidt, 2001). Varje steg är multifunktionell och 
består av parallella aktiviteter från olika funktionella områden inom organisationen. 
Varje steg följs av en beslutspunkt om projektet ska fortgå eller läggas ner.  

Cooper och Kleinchmidt (2001) beskriver fem steg i processen, samt ett sjätte steg som 
syftar till utvärdering. Det första steget är en preliminär undersökning som är en snabb 
genomgång av projektets potential. Aktiviteter i detta steg inkluderar en preliminär 
marknadsundersökning och en preliminär teknisk bedömning av exempelvis 
tillverkningsmöjligheterna. I det andra steget görs en mer noggrann undersökning, det är 
nu en affärsplan tas fram som definierar produkten mer ingående och verifierar den 
potentiella lönsamheten i projektet innan nästa kostsamma steg, utveckling. 
Slutprodukten av utvecklingssteget ska vara en labbtestad prototyp av produkten.  

 
Förutom den tekniska utvecklingen av produkten jobbar här även marknadsföring och 
tillverkning parallellt. Till exempel så fortsätter marknadsanalysen och 
kundåterkopplingen under tiden som produkten tar form. I detta steg börjar även test-, 
marknads- och produktionsplaner ta form för produkten. Steg fyra syftar till test och 
produktvalidering. Här valideras hela projektet, produkten i sig, produktionsprocessen, 
kundacceptansen av produkten genom utvalda kundtester samt ekonomin för hela 
projektet. Det femte och sista steget i projektet innebär att marknadsföringsplanen med 
lansering sätts i verket och produkten introduceras på marknaden. Ytterligare ett steg 
beskrivs efter lansering som syftar till utvärdering av projektet, detta utförs normalt 
mellan sex till arton månader efter lansering där det huvudsakliga är att sammanfatta 
lärdomar ifrån projektet och vad som kan göras bättre nästa gång. 
 

2.4 Utvärdering efter lansering 

Efter lanseringen av en ny produkt så avslutas projektet och en utvärdering görs av 
projektet och den slutgiltiga produktens kvalitet och prestanda. Hur företag genomför 
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dessa utvärderingar varierar, men syftet är densamma. Statistiska centralbyrån ger 
följande definition: ”Utvärdering är en systematiskt genomförd undersökning av värdet 
eller förtjänsterna hos ett givet föremål/aktivitet, som kan vara exempelvis ett 
åtgärdsprogram, ett projekt eller en produkt” (Karlsson, 1999: 15). 

När en utvärdering av ett projekt görs jämförs de senaste uppgifterna om intäkter, 
kostnader, utgifter, vinster, och timing för projektet med prognoser för hur man tror att 
produktens utveckling på marknaden kommer att bli i fortsättningen (Cooper, 2001). 
Slutligen görs en utvärdering inom företagets projektgrupp där projektets styrkor och 
svagheter diskuteras samt en diskussion om lärdomar från detta projekt och hur nästa 
projekt kan göras bättre (Cooper, 2001).  

För att få förståelse och bygga en bas för utvärdering efter lansering måste ett generellt 
system för denna process skapas. Coombs, McMeeken och Pybus (1998) har i sin 
artikel undersökt hur varje fas i ett projekt utvärderas och ställer slutligen upp ett system 
för varje fas, där faserna delas upp i olika delar nämligen: vad fasen går ut på; vilka 
utflöden denna fas har; hur bra proceduren ser ut för utvärderingar av fasen; vilka 
verktyg som används för utvärderingen och vilka resultat som kan komma från 
utvärderingen. Exempel på viktiga delar som bör ingå i en utvärdering efter lansering 
enligt författarna kan ses i Figur 2. 

 

 
Figur 2. Nedbrytning av utvärderingsprocessen efter lansering enligt Coombs, McMeeken och Pybus 
(1998:182), översatt till svenska.  

 
Hart et al (2003) har i sin studie tagit fram de kriterier som industriföretag oftast 
utvärderar under olika faser av produktutvecklings-processen (PU). I studien undersöks 
bland annat de kriterier som syftar till att undersöka hur väl produkten passar 
marknaden. De vanligaste kriterierna som tas upp är: marginal, kundnöjdhet, 
kundacceptans, styckförsäljning, försäljningsökning och marknadsandel. Hart et al 
(2003) delar upp utvärdering efter lansering i en kortsiktig och en långsiktig 
utvärdering. En kortsiktig utvärdering genomförs kort tid efter lanseringen medan en 
långsiktig utvärdering sker efter att produkten har etablerat sig på marknaden. Det finns 
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dock ingen diskussion i huruvida företagen har valt rätt kriterium men en viss vikt i 
studien ges av att fler än 200 industriföretag deltog i undersökningen. 

Alla kriterium kan dock inte ha med marknaden att göra, eftersom projektet då inte 
utvärderas i förhållande till företagets verksamhet. Saunders et al (2005) har i sin studie 
forskat efter vilka kriterier som företag utvärderar när det gäller att se produkten 
gentemot företaget. I studien undersöktes sammanlagt 16 olika kriterium varav 5 av 
dessa endast förekom efter lanseringen. Dessa 5 kriterium är följande: 

 
1. Produktionsanpassning – hur väl produkten utnyttjar företagets befintliga teknik och 

resurser, tillverkningserfarenhet och utrustning. (Saunders et al, 2005: 245) 
2. Kommersiell anpassning– hur väl den nya produkten passar företagets nuvarande 

verksamhet, organisationens uppbyggnad, företagsledningens skicklighet, kännedom 
om konkurrensen, samt hur väl produkten använder nuvarande försäljning och 
distribution. (Saunders et al, 2005: 245) 

3. Förutsägbart utvecklingsmönster – hur tydliga är den nya produkten specifikationer, 
kommer produktegenskaper förändras under en lång tid, och hur förutsägbara är 
utvecklingsmönster. (Saunders et al, 2005: 245) 

4. Starkt handelsstöd – hur väl produkten stöds under försäljningsfasen. 
5. Pålitlig marknadsinformation – hur väl har arbetet gjorts med att undersöka marknaden. 

Cooper (2009) föreslår i en av sina senaste förnyelser av Stage-Gate processen ett antal 
sätt att genomföra processen effektivare.  Företaget ska ha färdiga prestationsmått vid 
utvärderingen, dessa prestationsmått ska diskuteras fram av projektteamet för att en 
jämförelse ska kunna göras efter utvärderingen. Om teamet missar målet ska fokus ligga 
på att finna och åtgärda orsaken till varför målet inte uppnåtts. 

Cooper (2009) påpekar att framtida Stage-Gate system måste ha utvärdering efter 
lansering inbakat för att anställda ska ha ett eget ansvar över att resultatet kan mätas mot 
de uppsatta målen. Det gäller också att främja en kultur mot en konstant förbättring, 
vilket är en av huvudteserna i ”Lean Manufacturing”. 
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3. Metod 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie i syfte att få en djupare förståelse för ämnet och 
för att förtydliga frågeställningen. Utifrån detta utformades en intervjuguide ämnad som 
mall för genomförandet av intervjuer med företag för att besvara frågeställningen. 
 
3.1 Intervjuteknik 

Det finns fyra stycken olika intervjutekniker (Westlander, 2000), dessa är ostrukturerade 
intervjuer, semi-strukturerade intervjuer, strukturerade intervjuer samt enkäter. 
Ostrukturerade intervjuer tillåter respondenten att fritt bestämma vad som ska diskuterar 
till skillnad från strukturerade intervjuer där varje fråga är förbestämd för att kunna 
utvärdera och jämföra svaren med ett antal specifika frågor. Enkäter är förtryckt 
material som skickas eller delas ut och ger en stor bredd men inte lika stort djup i 
svaren. Semi-strukturerade intervjuer som användes i följande studie ger mer utrymme 
åt respondenten att diskutera frågor som ligger inom temat. Intervjuaren får också ställa 
följdfrågor som inte är förutbestämda samtidigt som respondenten har möjlighet att 
svara på frågor i olika riktningar som kan ge intressant svar.  Denna metod ger en 
djupare förståelse och bättre förklaring till undersökningens syfte, dock så ger den 
respondentens egen uppfattning och syn på situationen som inte alltid stämmer väl 
överens med företagets. 
 
3.2 Genomförande 

För att bygga upp en grund kring ämnet gjordes en litteraturstudie, denna gjordes främst 
genom sökverktyget Google Scholar och KTH-bibliotekets sökverktyg Primo. Begrepp 
som användes vid sökning var översatt till svenska: innovation, utvärdering efter 
lansering och organisationsutveckling. Utifrån den information som erhölls kunde 
frågor till intervjun arbetas fram. Utgångspunkten för frågorna var att de inte fick vara 
ledande eller generera korta svar utan ska vara innehållsrika och befinna sig inom 
fokusorådet. Detta för att respondenten inte ska påverkas av intervjuaren och svara så 
ärligt som möjligt.  

Varje gruppmedlem ansvarade för att kontakta och boka in intervju med två företag. Vid 
intervjuns genomförande deltog ytterligare en medlem som observatör. Observatören 
kunde hjälpa till om nödvändigt och göra stödanteckningar. Fyra intervjuer 
genomfördes med endast en gruppmedlem på grund av praktiska skäl då två intervjuare 
inte var möjligt. Alla förutom två intervjuer spelades in med respondentens tillåtelse för 
att underlätta återkoppling och analys, råmaterialet transkriberades och sammanställdes. 
I det fall då intervjun inte fick bandas fördes istället anteckningar. Varje ansvarig 
gruppmedlem hade individuellt ansvar för respektive analys. Analysen gick ut på att 
hitta kopplingar och likheter mellan föreagen och kunna urskilja en röd tråd mellan 
företagens utvärderingar och innovationsfrekvens. Resultatet jämfördes med 
litteraturstudien för att styrka samband. 
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3.3 Intervjuade företag 

I Studien ingick åtta väletablerade industriföretag vars verksamhet kan kopplas till 
produktutveckling. Samtliga företag hade en etablerad verksamhet i Sverige och var av 
ordningen stora eller medelstora vilket innebär att de har fler än 250 anställda respektive 
fler än 50 anställda (Ekonomifakta, 2011). Anledningen till att just denna typ av företag 
valdes är att de har stora omfattande projekt med många inblandade parter där 
strukturen är tydlig. Det ansågs också finnas en större chans att komma i kontakt med 
respondenter vars arbetsuppgifter var mer direkt kopplade till studiens syfte och 
frågeställning på dessa typer av företag. Då studiens fokus i viss mån även var kopplad 
till produktutveckling, ansågs stora industriföretag och deras verksamhet vara av 
intresse för arbetet. För att hitta respondenter med en profil som överensstämde med 
avgränsningarna skickades ett mail ut till de berörda företagen där intervjufrågor, 
önskad position hos respondenten samt syfte specificerades. I tabell l listas de företag 
och respondenter på respektive företag som medverkat i studien. 
 
Tabell 1. Lista över intervjuade företag och ansvariga intervjuare. (Ansvarig för 
intervjun är märkd med fetstil.) 

Företag  Branch  Position  Datum  Intervjuare 

Företag Y  Skogsindustri  X 
2013‐04‐

15 

Artur 
Kransegren 
Igor Kordas 

Falcon  Bryggeri  Brand Manager 
2013‐04‐

07 
Artur 

Kransengren 

Electrolux  Hushållsmaskiner 
Manager 
R&D 

 2013‐04‐
11 

Igor Kordas     
Artur 

Kransengren 

Företag X 
Entreprenad‐
maskiner 

Manager 
R&D 

2013‐04‐
05 

Igor Kordas 

Opcon Energy 
Systems 

Energisystem 
Manager 
R&D 

 2013‐04‐
11 

Lisa Linhardt   
Erik Torselius 

Scania  Fordonsindustri 
Head of NOx 
Treatment 
Systems 

 2013‐04‐
15 

Lisa Linhardt 

Bombardier   Transportindustri  Quality Manager 
2013‐04‐

03 
Erik Torselius 

Assa Abloy 
Lås och 

Säkerhetsystem 

Director, product 
innovation 
process  

 2013‐04‐
12 

Erik Torselius 
Artur 

Kransengren 
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3.4 Reliabilitet och Validitet 

Vid såväl kvalitativa som kvantitativa studier är det viktigt att studera reliabilitet och 
validitet för att utvärdera om studien hållit sig inom de ramar som har satts upp och är 
av god kvalitét. 

Validiteten mäter hur bra studien innehåller det frågeställningen frågar efter. Om 
intervjuernas svar leder till att besvara forskningsfrågan anses intervjuerna ha en god 
validitet medan information i intervjun som inte är väsentlig drar ner på validiteten hos 
studien. (Silverman, 2009). 

Reliabilitet mäter hur bra studien är i avseende på resultaten av intervjuerna. Kan några 
slutsatser dras från studien och kan pålitliga antaganden dras som skulle innefatta även 
nya tillfrågade (Silverman, 2009). 

För att garantera en bättre validitet till rapporten användes metoden triangulering som 
beskrivs i artikeln Creswell och Miller (2010). Triangulering ska stärka validiteten 
genom att undersöka ett antal områden så som datatillgångar, teorier och metoder som 
tillsammans ska bevisa att antaganden är korrekta. I denna rapport innebär detta att både 
inspelning och anteckningar görs under intervjun. Efter intervjun transkriberas 
innehållet som sedan bearbetas till en text. Dessutom studeras information kring 
företagen innan och efter intervjun för att få en djupare förståelse. 

 

3.5 Metoddiskussion 

Val av företag 
Val av företag är något som i hög grad har påverkat studien. De valda företagen skillde 
sig avsevärt på områden som t.ex. storlek, produkt och teknisk komplexitet vilket 
såklart påverkade resultatet av intervjuerna. I en större studie med över 200 intervjuade 
företag, vilket är en vanlig siffra sett till artiklar inom det berörda området, kan 
skillnaderna på olika områden medföra intressanta upptäckter och jämförelser av olika 
variabler. Denna studie däremot är väldigt liten så val av företag inom samma bransch 
eller närliggande branscher hade passat bättre genom att göra studien mer kvantitativ. 
Studien skulle rendera i ökad förståelse för en speciell eller några liknande branscher 
samt kunna ge mer statistiskt stödda slutsatser.  
 
Intervjuernas utförande 
Intervjuer är en bra metod för att erhålla nödvändig information direkt från källan men 
har också vissa medförda svårigheter. För att kunna fokusera på intervjun och 
respondenten är det mycket önskvärt att kunna spela in samtalet men en inspelning är 
inte alltid möjlig då respondenten eller företaget kan motsätta sig mot en. Detta skedde 
vid två tillfällen i denna studie och då fick stödanteckningar göras istället. Nackdelar 
med stödanteckningar gentemot inspelning är flera. Hur mycket som än antecknas 
försvinner ändå viss information vilket kan sänka validiteten och reliabiliteten på 
studien, vidare får intervjun inte samma flöde då anteckningar måste göras då och då 
vilket i sin tur kan också bli ett stressmoment. I ett fall gjordes också en telefonintervju 
vilket är underlägset en direkt intervju på grund av denna kommunikationssätts tydliga 
underlägsenhet till ett direkt möte. Kvaliten från en telefoninspelning är sämre och 



11 
 

svårare att tyda, det är svårare att få sig förstådd och slutligen är det svårare att föra en 
diskussion.  

Ett problem som uppdagades efter att alla intervjuer hade genomförts var att trots en 
tydlig intervjuguide så skiljde sig ofta innehållet i resultatet från intervju till intervju. 
Detta beror till viss del på att alla företag och respondenter är olika och kanske inte kan 
svara på alla frågor. En stor anledning tros också vara att det hade behövts ett tydligare 
krav inom gruppen, inte nödvändigtvis att få svar på alla frågor men i alla fall komma in 
på alla frågor. Troligen behövs också mer träning inom konsten att intervjua.  

Denna studie hade hög validitet eftersom resultatet från intervjuerna med studiens två 
huvudföretag användes i stor utsträckning för att besvara forskningsfrågan och väldigt 
lite information från intervjuerna var oväsentlig. Reliabiliteten var också hög då studien 
ledde till slutsatser. 

Slutligen kan det påpekas att studien hade behövt vara mer omfattande för att ge en mer 
statistisk grund medan kvalitén i studien höll en hög nivå.  
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4. Resultat 

I följande kapitel redovisas resultat från intervjuerna av denna studiens två huvudföretag 
och en mindre sammafattning om projektgruppens övriga företag.  
 
4.1 Electrolux 

Företaget och Respondenten 
Företaget Electrolux tillverkar hushållsprodukter. Det är uppdelat på olika 
produktområden: ”major appliances” ansvariga för vitvaror, ”small appliances” som i 
stort sett är alla mindre produkter som är bärbara och slutligen finns en professionell del 
som gör professionell köksutrustning och professionell tvätt utrustning.  

Den intervjuade är utvecklingsansvarig för småapparater (stavmixers matberedare, 
tekokare m.m.), allt utom dammsugardelen som är en egen del eftersom den är mycket 
omfattande. De flesta utvecklingsresurserna för ”small appliances” finns i Kina men det 
finns ett mindre team baserat i Sverige som arbetar med ”advanced development” alltså 
framtida produktkoncept och med att utveckla mer där det behövs för att kunna ta fram 
en produkt. Det finns också mindre utvecklingsteam i Brasilien och USA vilket visar att 
utvecklingsorganisationen är ganska spridd. 

 
PU-process 
Electrolux har en egen PU-process som har utvecklats fram under åren som företaget 
har vart aktivt och den förfinas ständigt. Denna process hade när intervjun tog plats 
precis ändrats och hette numera ”Innovation Activation Process”. I denna process ingår 
faser från start där de först tänks på hur produkt proportionen ska se ut till fasen där det 
bestäms vilka projekt som ska genomföras och slutligen till fasen där produkterna 
avslutas i produktion. Företaget använder sig av ett Stage-Gate system under processens 
gång.   
 
Utvärdering efter lansering och fokus 
Efter produktlanseringen finns en fas som heter ”Feedback”. Produkten säljs i några 
månader och sedan genomförs en undersökning om vad som händer på fältet. Vidare 
finns själva återkopplingen där det ses om produkten var lyckad, om den säljer och hur 
kunden upplever produkten. I den första återkopplingen utvärderas också hur processen 
fungerar, om det är fanns problem under projektets gång och hur processen kan göras 
effektivare.  

Ansvaret för återkopplingen fasas över från produktutvecklingsgruppen till ”Product 
Care” en annan del av FoU (Forskning och Utveckling) organisationen som har hand 
om produkter i produktion. Ansvaret tas över direkt efter produktionsstarten så att 
produktutvecklingsgruppen kan börja med nästa projekt. Projektteamet frisläpps till att 
börja jobba med en ny produkt, eftersom företaget behöver hela tiden få fram nya 
produkter. Det finns en lång lista på vilka produkter Electrolux vill arbeta med, men 
eftersom resurser inte räcker till för dem alla är effektiviteten viktig. För företaget är det 
dessutom viktigt att hålla liv i produkter. ”Product Care” lägger därför också fokus på 
att hitta kostnadssänkningar på produkter, kvalitetsförbättringar och även på att göra 
”facelifting” – med andra ord små uppdateringar av produkten som t.ex. färg, mindre 
funktionsändringar och tilläggsfunktioner.   
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En annan återkoppling som är mer finansiell sker först efter ett år, då ligger fokus på 
försäljningssiffror och på undersökningen om hur snabbt företaget får tillbaks de 
investerade pengarna.  

Ett lyckat projekt är den som renderar i en produkt som säljer väldigt bra. Det spelar 
ingen roll hur mycket projektet kostade eller hur lång tid det tog så länge avkastningen 
är tillräckligt stor. 

Utvärderingarnas fokus skiljer sig inte beroende på om projektet är internationellt eller 
inte, eftersom alla projekt är internationella. Electrolux mål är att ha produkter som 
passar så många regioner i världen som möjligt, det finns alltså ingen utveckling 
uteslutande för Sverige.  

Utvärderingarnas huvudfokus har alltid varit på hur effektiv processen är, detta har inte 
ändrats nämnvärt. I liten grad har möjligen begreppet ”effektivt” ändrats då det tidigare 
gått ut på att göra processen så snabb som möjligt medan det är nu viktigt att så exakt 
som möjligt veta att projektet blir klart när det ska vara klart. Respondenten påpekar att 
en för hastig process ofta renderar i att deadlines inte hålls. 

 
Hur förvaltas informationen? 
Informationen från utvärderingen sammanställs och förmedlas med hjälp av en 
presentation för alla intresserade parter. I presentationen granskas alla berörda aspekter, 
för att bl.a. se hur mycket fel företaget hade jämfört med det planerade. Det finns en bas 
där all information från utvärderingarna från tidigare projekt spararas, som dock inte är 
särskilt sökbar och skulle kunna utvecklas till at bli mer användbar enligt respondenten. 
Resultaten av utvärderingarna kan visa att det finns något i processen som kan 
förbättras, borde ändras eller något som borde tänkas på till nästa projekt. Dessa 
lärdommar används till att uppdatera processen. Projektkontoret som projektledarna hör 
till tar hand om denna uppdatering. Chefen för detta kontor är den som är ansvarig för 
att utveckla själva processen. Om ett projekt har varit lyckat, kommer resultaten av 
utvärderingarna inte ge så många lärdommar eftersom då är det svårt att vara kritisk. I 
motsatt fall är det stor fokus på att hitta orsaker och det renderar i mer information: 
”Man lär sig mindre på något som lyckas än något som misslyckas faktiskt” enligt 
respondenten.  
 
Innovation på företaget 
Innovation definieras i företaget från konsumentens synpunkt, det som konsumenten 
upplever som någonting nytt är innovation oavsett vad det är. Men som tekinker så ser 
respondenten en innovation som någon riktigt smart ny teknisk lösning vilken aldrig har 
funnits. Inom branschen, när det söks patent så finns det ofta en konkurrent som 
kommer och söker samma patent kanske tre månader efter Electrolux eller vid otur så 
har konkurrenten sökt tre månader före. Företagen har helt oberoende kommit fram till 
samma lösningar eftersom de sitter och jobbar med samma problem samtidigt.                             
Innovations begrepp disskuteras ofta inom företaget, inte minst eftersom det är en av de 
tre hörnstenarna, de viktigaste begreppen, där den ena är innovation, den andra är 
”thrive for resuslts” och den tredje är ”customer obsession”. Innovation är en av 
hörnstenarna eftersom det är bara med innovation Electrolux kan ligga före 
konkurrenterna. Tillverkas bara samma produkter som inte är unika, i alla fall enligt 
konsumenternas synpunkt, kan företagen bara slåss med pris och då går det inte att 
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utveckla sina marginaler eller marknadsandelar. Innovationen är mycket viktigt för 
Electrolux och till följd av det är öppenheten för förändring och nya idéer inom 
företaget mycket stark.  

Som ett exempel på förändringar som gjorts utifrån utvärderingar, för att främja 
innovation, har Electrolux lagt om gränsen mellan ”Advanced Development” gruppen 
och produktutvecklingsgruppen under produktframtagningsprocessen. Detta är för att 
motverka att produktutvecklingsgruppen kastar bort tid och ett färdigutvecklat koncept 
genom att börja om utvecklingen från början istället för att ta fram en färdig produkt 
som är dess arbetsuppgift. Ofta kan det vara så att produktutvecklingsgruppen ta fram 
en ny idé som redan ratats av ”Advanced Development”. Ändringen har gjort att det har 
blivit effektivare att få innovationen ut som en färdig produkt. Det går att disskutera 
ifall företagets definition av innovation medför att innovationsfrekvensen kan sägas har 
ökat.  

 

4.2 Företag X 

Företaget och Respondenten 
Det intervjuade Företaget sysslar med är att ta fram borrsystem med en speciell och 
egenutvecklad borrteknik. Det grundades 199X och är därför relativt nytt i branschen. 
Ett par år efter grundandet blev företaget uppköpt för att bli en del av en stor 
industrikoncern. Det startade som ett utvecklingsföretag som arbetade med bara 
utveckling men sedan 2005 har det blivit i huvudsak marknadsinriktat. Företaget är 
unikt inom sitt område och det finns för tillfället inga konkurrenter, det vill säga företag 
som använder samma borrteknik i sina system. Däremot enligt respondenten är det nu 
bara en tidsfråga eftersom tekniken har visat sig vara så pass framgångsrik och 
överlägsen.  

Respondenten är ansvarig för FoU på företaget. I arbetsuppgifterna ingår att ha hand om 
utvecklings processen och att leda projektteamet igenom den samt att ha kontakt med 
andra delar av företaget som produktion och marknad.  

 
PU-process 
Företaget strukturerar upp sin PU-process med faser och efter varje fas utförs en 
utvärdering med teamet om allt fungerar som det ska. Enligt respondenten använder 
företaget ett sorts Stage-Gate system. Den använda strukturen hade enligt respondenten 
ISO-standard. 
 
Vad händer efter lansering? 
Det sista fasen i företagets PU-process är lansering och efter denna fas tar Service-
avdelningen över och ser till att produkten fungerar för kunden och åtgärdar möjliga 
problem. Service-processen måste gå snabbt, då kunden inte ska behöva vänta länge på 
små korrigeringar och kundnöjdhet är mycket viktigt för företaget. Eftersom produkten 
är så pass unik, kan kundernas upplevda problem ofta handla om missförstånd, t.ex. 
missförstånd av kalibreringens precision. Det är därför viktigt att verkligen klargöra vad 
produkten handlar om för kunden.  
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Efter lanseringen skapar företaget en så kallad Produktgrupp som består av personer 
från alla avdelningar inom företaget inklusive service, utveckling, marknad och 
produktion. Alla avdelningar är representerade i gruppen för att utvärderingen ska få ett 
större perspektiv. Utvärderingen sköts internt då en extern utvärdering inte skulle vara 
möjligt på grund av risk för företagsspionage.   
 
Fokus och förändringar 
Utvärderingens fokus ligger alltid på kunden och kriterium som utvärderas är 
kundnöjdhet och kundacceptans. De andra områden som ligger i lite mindre fokus är 
kostnadseffektiviteten, avkastningen och hur effektivt PU-processen genomgås vilket 
betyder att det undersöks om vilka problem uppstod under processens gång, hur 
processen kan göras effektivare och slutligen hur snabbt gick processen från ide till 
produkt.  

Eftersom företaget har varit marknadsinriktat under en så kort tid är det svårt för 
respondenten att ge exempel på möjliga variationer av fokus som utvärderingen efter 
lansering kan ligga på. Det finns just nu ett projekt som är tänkt att pågå i 10 år och 
respondenten anser att det förmodligen kommer att bli en viss skillnad i fokus eftersom 
projektets omfattning leder till ett behov av utvärdering av olika processer under 
projektet gång. Företaget har internationella samarbeten, men då med främst 
universiteter och detta påverkar inte utvärderingens fokus på något sätt. Om 
utvärderingens fokus jämförs mellan tiden när företaget var ett utvecklingsföretag och 
nu, så är skillnaden att tidigare låg fokus främst på den färdiga produkten medan 
numera ligger fokus på kunden. En annan tydlig skillnad är att företaget strävade 
tidigare efter att bli klart med produkten så snabbt som möjligt; det genomfördes för få 
tester och om produkten verkade fungera som den ska, var processen klar. När företaget 
ändrade sin inriktning blev det mycket viktigt att ha en mer utvecklad test-fas, vilket 
renderade i fler tester och att företaget numera har ett ständigt hyrt område för test av 
borrningen.  

Ett projekt anses vara lyckat om det efter en rimlig tid ger avkastning. Patent och annat 
möjligt utvunnet är bara nyttiga bi-produkter. Det mest lyckade projektet är det som 
genererar mest pengar på kortast möjliga tid. 

 
Hur förvaltas informationen? 
Efter att utvärderingen har genomförts förmedlas den erhållna informationen med hjälp 
av sammanställda memon som skickas ut till alla berörda parter i företaget samt med 
presentationer för de berörda parterna. Resultatet från utvärderingen implementeras i 
liten utsträckning med hjälp av diskussioner och brainstorming. Om det enligt resultatet 
är något som måste förändras så görs det helt enkelt genom att det från och med nu görs 
på ett annat sätt, som företaget anser vara det rätta. Utvärderingar av ett lyckat speglas i 
att kunden är nöjd, kostnadseffektiviteten är hög, möjligtvis nya patent.  
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Innovation på företaget 
Innovation är ett mycket viktigt begrepp som disskuteras ofta inom företaget. Enligt 
respondenten är hans och företagets definition av innovation mycket lika: innovation är 
något som går att patentera vilket kan t.ex. vara processer, produkter, funktioner. 

Begreppet Innovation är väldigt viktigt för företaget eftersom det är det som företaget 
lever på jämfört med andra stora spelare på marknaden, som ifall de behöver någon 
speciell teknik köper sig rätten till att använda den istället enligt respondenten. 
Företaget är mycket öppet för nya idéer och försöker att ha ett så innovations främjande 
klimat som möjligt. Patent renderar i bonusar till de som har tagit del i framtagningen av 
dem. Företaget är mycket eftertraktat på grund av sitt innovativa tänk och är till stor del 
på grund av det värderat högre än vad omsättningen ger skäl till. Utvärderingarna anses 
också mycket viktiga eftersom företaget eftertraktar kunskap och effektivitet, samt att 
utvärderingarna anses viktiga för en stadig innovationsström.  

Det finns ett bra exempel på hur en utvärdering har lett till en stor förändring som i sin 
tur lett till en ökning i patentsökning. Produkten skulle tidigare tas fram så snabbt som 
möjligt vilket ledde till att PU-processen gick för snabbt och ostrukturerat. 
Utvärderingen gjorde att processen ändrades genom att bli långsammare och mer 
strukturerad. Tidigare förbisågs många idéer eller t.ex. allmänna förslag som kom fram 
under diskussioner, men i den nya processen noterades dessa vilket i sin tur har enligt 
respondenten lett till att antalet tagna patent per år har ökat stadigt efter förändringen. 

 
4.3 Resultat övriga företag 

I detta underkapitel redovisas en sammanfattning av viktiga resultat som erhölls från 
intervjuerna med alla studiens företag. Vidare förklaras olika fokus som företag har haft 
i sina utvärderingar efter lansering: 
 

 ”Kund”  –  företaget  utvärderar  kundspecifika  kriterier  som  kundnöjdhet  och 

kundacceptans. 

 ”Finansiell”  –  företaget  utvärderar  finansiella  kriterier  som  avkastning  och 

styckförsäljning. 

 ”Process” – företaget utvärderar PU‐processen för att förbättra den eller hitta möjliga 

fel som begåtts. 

 ”Konkurrens” – produkten jämförs med liknande produkter hos konkurrenterna. 

 ”Produkt” – produkten utvärderas genom att undersöka hur tekniken fungerar och hur 

den presterar efter lansering. 
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Tabell 2. En mindre sammanfattning över alla intervjuade företag 

Företag 
Utvärdering 
efter lansering 

Utvärderingens 
huvudfokus 

Definition av 
innovation 

Utvärderingarnas 
innovationspåverkan 

Företag Y  Ja 
Kund 

Finansiell 

Skapa större 
värde vid 

förädling av 
råmaterial  

Låg 

Falcon  Ja 
Finansiell 

 
Kommer  Låg 

Electrolux  Ja 
Kund 

Finansiell 
Process 

Det som 
kunden anser 
vara innovativt 

Hög 

Företag X  Ja 
Kund 

Finasiell 
Process 

Allt 
patenterbart 

Medel 

Opcon Energy 
Systems 

Ja  Finansiell 
Ingen tydlig 
definition 

Ingen 

Scania  Ja 

Kund 
Finasiell 

Konkurrens 
Produkt 

En idé som är 
nytänkade och 
användbar 

Hög 

Bombardier 
Transportation  

Ja 
Kund 
Process 

Sätta nya 
standarder för 

hållbar 
mobilitet 

Hög 

Assa Abloy  Ja 
Kund 

Finansiell 
Process 

 
Skapa värde 

genom 
implementering 
av nya idéer 

Låg 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Analys 

I följande kapitel jämförs resultat från denna studies två huvudföretag med teorin 
inhämtad under litteraturstudien. 
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5.1 Electrolux 

Utvärdering: varför och hur? 
Efter lanseringen av produkten har Electrolux en fas som heter ”Feedback” som handlar 
om utvärdering av det genomförda projektet och den framtagna produkten.  
Nödvändigheten för denna fas stöds starkt av Cooper (2009) då det enligt denna artikel 
är den sista chansen att få fram information samt är viktig för att främja en kultur av 
konstant förbättring. Enligt Saunders et al (2005) kan viss information endast erhållas 
efter lansering. 

Utvärderingen utförs av den så kallade ”Product Care” som är en del av FoU avdelning, 
både den produktrelaterade och projektrelaterade utvärderingen utförs av ”Product 
Care”. Enligt Cooper (2001) ska projektgruppen ansvara för den projektrelaterade 
utvärderingen vilket alltså inte stämmer med förfarandet på Electrolux. Anledningen till 
att Electrolux har en speciell grupp för utvärdering är att företaget har velat eliminera 
jäv och eftersom konstant produktframtagning är viktig för företaget, och en utvärdering 
efter varje projekt skulle medföra stopp i produktframtagningen.  

 
Fokus och kriterium 
Electrolux utvärdering efter lansering är spritt över olika områden. Produktspecifikt 
kriterium som Electrolux undersöker i fasen ”Feedback” stämmer överens med de 
kriterier som Hart et al (2003) finner i sin statistiska undersökning över de kriterier som 
industriföretag utvärderar mest under olika faser.  De produktspecifika kriterier som 
undersöktes var kundnöjdhet, kundacceptans och försäljning. I den finansiella responsen 
som sker först ett år efter lanseringen ligger ännu större fokus på försäljningssiffror och 
marginal. Detta visar prov på hur kriterium i utvärdering efter lansering skiftar och 
varför utvärderingen kan delas in i en kortsiktig och en långsiktig utvärdering enligt 
Hart et al (2003). I den projektspecifika utvärderingen undersöks hur processen har 
funkat, om det funnits problem och hur processen kan göras effektivare. Dessa fokus 
stämmer överens med Coombs, McMeeken och Pybus (1998) förslag på 
rekommenderade projektspecifika procedurer för utvärdering efter lansering (se figur 2). 
Coombs, McMeeken och Pybus (1998) studie föreslår också produktspecifika 
procedurer för utvärdering gentemot prognosen dock utan att gå in i detalj på vilka 
kriterium som ska undersökas.  

I fall med Electrolux är det svårt att hitta direkta likheter med de fem kriterier specifika 
för efterlanseringsfasen enligt Saunders et al (2005). ”Product Care” avdelningen är 
ansvarigt för att hålla liv i produkter genom att finna kostnadssänkningar, 
kvalitetsförbättringar och möjliga ”facelifts”. För att finna kostandssänkningar kan det 
undersökas hur produktions anpassad och kommersiellt anpassad produkten är, 
författaren kommer dock inte att hävda att dessa kriterier används i utvärderingen på 
grund av brist på information. Förutsägbart utvecklings mönster är ett kriterium som 
tillsammans med Coombs, McMeeken och Pybus (1998) förslag på procedur nämligen 
identifiering av alternativ för eventuella andra generationers produkter ser klart ut att ha 
samband med ”facelifting” och respondentens förklaring av termen. Electrolux 
utvärdering är komplett enligt studien av Cooper (2001) som ger förslag på vad en 
utvärdering efter lansering borde innehålla. 
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De prestationsmått som informationen från utvärderingen jämförs mot, tas fram innan 
produkten lanseras vilket är rätt praxis enligt Cooper (2009). 

 
Innovation på företaget 
Begreppet innovation är som tidigare nämnt mycket omfattande och diffust begrepp. 
Electrolux definition stämmer inte helt med OECDs eftersom den framtagna produkten 
inte nödvändigtvis behöver vara väsentligt förbättrad för att kunden ska uppfatta den 
som innovativ. Intervjun med respondenten visade att Electrolux har tre av fyra 
huvudkategorier av innovation som Bessant och Tidd (2007) tar upp i sin studie. 
Kategorin som inte går att verifiera är positionsinnovation eftersom själva lanseringen 
inte diskuterades, men ett företag så marknadsinriktat som Electrolux borde definitivt ha 
det. 
 

5.2 Företag X 

Utvärdering: varför och hur? 
Efter lanseringen av produkten har Företag X en fas där en utvärdering genomförs. 
Nödvändigheten för denna fas har belysts tidigare i analys av resultat från Electrolux 
(Kap 5.1). 

Efter lanseringen skapar företaget en så kallad Produktgrupp som består av personer 
från alla avdelningar inom företaget: service, utveckling, marknad och produktion. Vid 
undersökning av projektrelaterade kriterium är det inte helt rätt val av inblandade enligt 
studien av Cooper (2001) men respondenten motiverar valet med att utvärderingen då 
får ett större perspektiv.  

 
Fokus och kriterium 
Utvärderingens fokus ligger alltid på kunden och viktiga kriterium är enligt 
respondenten kundnöjdhet och kundacceptans vilket enligt Hart m.fl. (2003)  är 
statistiskt sett bland de vanligaste kriterier som utvärderas i industriföretag. De andra 
områden som ligger i lite mindre fokus är kostnadseffektiviteten, avkastningen, och hur 
effektivt PU-processen genomgås. De finansrelaterade kriterium som utvärderades 
stämmer också överens med studien av Hart et al (2003), den enda skillnaden ligger i 
formuleringen av kriterium. Hur effektivt PU-processen genomgås är något som ska 
utvärderas enligt Coombs, McMeeken och Pybus (1998) förslag på procedurer under 
utvärderingen (se Figur 2). Denna studie föreslår också produktspecifika procedurer för 
utvärdering gentemot prognosen, dock utan att gå in i detalj på vilka kriterium som ska 
undersökas. Det är svårt att hitta likheter med de fem kriterier specifika för 
efterlanseringsfasen enligt Saunders et al (2005). Enligt respondenten hade företaget 
skaffat sig ett konstant hyrt område för test av borrningen (läs mer i kapitel 4.2) vilket 
kan betyda att produktions anpassning utvärderades och en brist hittades, men detta 
påstående är inte på något sätt konstaterad fakta. Företag X utvärdering är komplett 
enligt studien av Cooper (2001), som ger förslag på vad en utvärdering efter lansering 
borde innehålla.  
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Innovation på företaget 
Företagets definition av innovation är att innovation är något som kan patenteras. 
Patent-och Registreringsverket har strikta villkor som måste tillgodoses för att ett patent 
ska kunna erhållas (PRV, 2013) och eftersom patent är ett så omfattande begrepp har 
PRV också gett exempel på vad som inte kan patenteras (PRV, 2013). Företagets 
definition av patent kan således inte skilja sig nämnvärt från PRV:s. Företag X 
definition av innovation liknar i stor grad OECD:s definition, den väsentliga skillnaden 
ligger i att patent är ett mycket striktare begrepp än innovation.  

Intervjun med respondenten visade att Företag X hade tre av fyra huvudkategorier av 
innovation som Bessant och Tidd (2007) tar upp i sin studie. Kategorin som inte finns är 
positionsinnovation eftersom företaget är så nischad och har en så utpräglad kundkrets. 
Det är viktigt att belysa att företaget verkligen har en paradigminnovation på grund av 
de förändringar som det har gjort (se kapitel 4.2).  

 
5.3 Jämförelse 

I detta underkapitel kommer de analyserade företagen att jämföras mellan sig själva 
men också i den mån informationen tillåter med de andra gruppmedlemmarnas företag. 
För en längre sammanfattning om de resterande sex företag se Bilaga 2.  
 
Utvecklingsprocess  
Alla företag som projektgruppen intervjuade hade en strukturerad PU-process där 
många använde sig av ett Stage-Gate liknande system, vilket stödjer påståendet av 
respondenten från Electrolux om att de flesta stora svenska företag använder sig i viss 
mån av det systemet.  

Huvudföretagen tillsammans med Assa Abloy och Bombardier har en speciell grupp 
som utför utvärderingar av PU-processen, vilket skiljer sig från teorin Cooper (2001).  
Skillnaderna visar att förfarandet enligt Cooper (2001) gäller som ett förslag och företag 
utvecklar själva ett team som bäst passar deras behov och olika påverkande faktorer.  

 
Utvärdering 
Hälften av företag (4/8) som intervjuades hade en utvärdering av PU-processen efter en 
lansering. Företag som saknade en sådan utvärdering var Företag Y, Falcon, Opcon 
Energy Systems och Scania. Det ska dock påpekas att respondenten från StoraEnso 
ansåg att en sådan utvärdering hade definitivt behövts och såg avsaknaden som en brist. 
Alla företag hade utvärderingar med fokus på antigen det finansiella, kunden eller i 
vissa fall både och, vilket stämmer överens med de kriterier som statistiskt sett 
utvärderas oftast av industriföretag (Hart et al, 2003).  

Utvärderingarna som genomförs av Företag X och Electrolux har i grund och botten lika 
fokus men skiljer sig på hur djupt utvärderingarna utförs. 

Definitionen av ett lyckat projekt är hos Electrolux och Företag X helt och hållet 
finansiell: ett lyckat projekt är det som ger mest avkastning. Denna definition delar 
möjligen de flesta andra företag i denna studie eftersom majoriteten har en finansiell 
utvärdering då alla är marknadsinriktade.   
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Innovation 
Intervjuerna visade att majoriteten av företag i denna studie ser innovation som något 
mycket viktigt och strävar efter ett bra innovationsklimat. 
Definition av innovation skiljer sig avsevärt mellan Företag X och Electrolux, där 
Företag X:s definition liknar OECD:s mest. De flesta företag i denna studie hade en 
definition av innovation där vissa var väldigt standardiserade medan andra hade en 
definition som kunde härledas till företagets inriktning eller bransch (se tabell 2).  

Båda huvudföretagen har minst 3 av 4 kategorier av innovation som kan förekomma i 
en organisation. Trots så många skillnader mellan företagen är innovation ett mycket 
viktigt begrepp för båda, vilket har belysts av respondenterna, och därför finns det 
mycket innovation inpräntat i organisationen. 
 
Innovationsfrekvens 
Innovationsfrekvensen är ett svårtolkat begrepp och för många respondenter var det 
svårt att svara på frågor om den. Respondenterna från studiens huvudföretag lyckades 
dock besvara frågorna.  

Electrolux och Företag X har skilda definitioner av innovation, men när det gäller 
förståelse och tillämpning av begreppet innovationsfrekvens är företagen väldigt lika.  
Båda använder sig av sin innovationsdefinition i begreppet, vilket är inte självklart då 
innovationsfrekvens inte är något erkänt begrepp.  För Företag X beräknas 
innovationsfrekvens i antal tagna patent och för Electrolux är det antal produkter som 
kunden ser som innovativa där innovationsgraden kan variera mycket.  

Huvudföretagen har i viss mån verifierat teorin om att utvärderingar efter lansering kan 
leda till ökad innovationsfrekvens. I fallen med Electrolux och Företag X har detta skett 
på grund av utvärderingar av PU-processen.  
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6. Diskussion 

Studiens huvudföretag skiljer sig åt avsevärt vad gäller faktorer som storlek, marknad 
och produkt. Detta har påverkat många frågor som undersöktes i denna studie.  

Företag X har en mycket komplex produkt med ett mycket komplext arbetsområde och 
få kunder jämfört med Electrolux som har flera produkter, ett vardagligt 
användningsområde för sina produkter, använder standardiserad teknik och har många 
fler kunder.  

Kriterium som Företag X och Electrolux utvärderar är i grund och botten ganska lika. 
Men huvudfokus skiljer sig mellan kund för Företag X och process för Electrolux. Detta 
beror förmodligen på att Företag X har precis som dess bransch mycket färre kunder, 
vilket gör det otroligt viktigt att tillfredsställa varje enskild kund. Dessutom har 
företaget avsevärt mycket färre produktet än Electrolux, vilket gör det onödigt att lägga 
huvudfokus på PU-processen vid utvärderingen. Electrolux huvudfokus är processen. 
Eftersom företaget ständigt utvecklar så många olika produkter, är det oerhört viktigt att 
ha en effektiv process som renderar i framgångsrika produkter. Electrolux kan inte 
heller fokusera på att tillfredsställa den enskilda kunden. Eftersom dess potentiella 
slutkund-bas består av förmodligen hundratals miljoner människor, är det därför viktigt 
att istället utveckla en process som tar fram en produkt som potentiellt kan tillfredsställa 
så många kunder som möjligt.  

Företagens olikheter leder också till skillnad i definitionen av innovation. Electrolux ser 
innovation från kundens perspektiv, så innovation kan vara en förändring som kunden 
uppfattar som något innovativt men som egentligen inte innebär någon väsentlig 
förändring. Denna syn beror mycket på Electrolux omfattande antal produkter och att 
Electrolux jobbar ständigt med att hålla dessa produkter i livet där ”facelifting” spelar 
en stor roll. Företag X ser innovation som något som kan patenteras vilket kan vara ett 
rudiment från tiden då företaget var ett utvecklingsföretag. Författaren tror dock att det 
beror mer på att företaget måste se innovation från sitt perspektiv, eftersom dess kunder 
sällan kan förstå och se innovationen utan märker den som ett utflöde t.ex. effekthöjning 
eller ökad livslängd. Företag anpassar mycket till sina egna behov och preferenser som 
till exempel PU-processen eller grupper ansvariga för utvärderingar, innovation som ju 
är ett viktigt begrepp kan därför också anpassas för att passa företagskulturen. 

Det finns många fler faktorer som kan spela in på olika aspekter av utvärdering efter 
lansering och syn på innovation förutom de tidigare nämnda: ålder, internationella 
samarbeten, organisation, företagets marknadsposition och mycket mera.  
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7. Slutsats 

Frågeställningarna som ställdes tidigare i arbetet har besvarats med hjälp av  
litteraturstudie och fältstudie. Den inhämtade informationen har lett till att följande 
slutsatser har kunnat dras. 

Innovations processen får ett allt snabbare takt och tiden mellan lanseringar av nya 
produkter minskar ständigt. Det är därför viktigt att utveckla riktlinjer för att inkludera 
”lessons learned” i utvecklings process av nästkommande produkt eller nästkommande 
generation av produkter. Det kan också hjälpa till när beslut fattas om hur specifik 
innovationen blir t.ex. ny produkt eller en ”facelifting”. 

Företag lägger stor möda på utvärdering efter lansering och denna utvärdering har flera 
olika fokusområden.  

Företag lägger stor fokus på att utvärdera kundrelaterade och finansrelaterade kriterium. 
Detta beror på att om ett företag ska vara marknadsinriktat, måste stor hänsyn tas till 
kunden och i synnerhet hur kunden uppfattar företagets produkt för att kunna öka eller i 
alla fall slåss om marknadsandelar. Fokus på finansrelaterade kriterium beror på att 
produkten som företaget tillverkar måste också ha ett finansiellt värde för företaget om 
produktframtagningsprojektet ska klassas som lyckat. Skillnaden mellan ett 
marknadsinriktat företag och ett utvecklingsföretag syns tydligt i fallet med Företag X 
som ändrade sin utvärderingsfokus till att innefatta en övervägande del kund relaterade 
kriterium, fler finansrelaterade och färre processrelaterade kriterium när det blev 
marknadsinriktat.  

Utvärdering efter lansering kan rendera i viktiga förändringar för företag men endast om 
utvärderingen tas på allvar och om företaget väljer att lägga tid på den.  

Det är viktigt att utveckla begreppet innovationsfrekvens eftersom den är potentiellt 
mycket omfattande och intressant utifrån företagens synkpunkt. Begreppet kan också bli 
ett kriterium som är intressant att utvärdera för företag långsiktigt.  

Det är inte verifierat att innovationsfrekvens tydligt påverkas av utvärderingar efter 
lanseringar men utvärderingarna kan vara en orsak till förändring.  

Litteraturstudien och de genomförda intervjuerna blev basen till ett system (se Figur 3) 
som ger förslag på hur företag kan gå tillväga vid en utvärdering efter lansering: 
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Figur 3. System för utvärdering efter lansering 

 
Efter lansering genomför företag en utvärdering. För att utvärderingen skall kunna 
genomföras måste en prognos eller färdiga prestationsmått ha tagits fram tidigare i 
processen, dessutom krävs det att en grupp som passar företaget och projektet skapas. 
Företaget kan vidare bestämma om vilken sorts utvärdering ska genomföras, kortsiktig 
långsiktig eller båda. För utvärderingarna väljs speciell utvärderings procedurer och 
vidare kriterium som skall utvärderas. I figuren tas upp de tre vanligast kriterium som 
företag fokuserar på, en till kolumn hade kunnat finnas med där företag utvärderar ett 
eller flera kriterium specifika för företaget. Utvärderingarna renderar i information som 
vidare omvandlas till lärdom och slutligen implementeras i nästa PU-process genom 
ändrade produktstrategier.    
 
 
 
Slutligen är det av ett stort intresse, inte bara vetenskapligt men också personligt att 
genomföra en liknande studie med fler företag för att kunna påvisa branschskillnader, 
storleksskillnader och skillnader på grund av andra faktorer. Huvudsakligen skulle en 
mer omfattande undersökning vara nödvändig för att kunna i högre grad verifiera 
slutsatserna med hjälp av statistik. 
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Bilaga 1 

1. Inledning 

1.2 Vi berättar varför vi har intervjun och vad den kommer användas till. 
1.3 Frågar om vi får spela in intervjun och vi tänker använda materialet i 

en rapport. 
1.4 Anonymitet? 
1.5 Stämmer av intervjutiden. 

 
2. Uppvärming/Beskrivning 

2.1 Berätta lite kort om företaget 
2.2 Berätta lite kort om dina nuvarande arbetsuppgifter och dina 

ansvarsområden 
 

Intervju 
3 Utvärdering 
Hur strukturerar företaget PU-processen? 
Vilka steg återstår i projektet efter lanseringen av produkten? 
Hur sköter företaget utvärderingsprocessen efter en produktlansering? 

1. Vem ansvarar för utvärderingen och hur väljer företagget den/de 
ansvariga? 

1.1 Sköts detta externt eller internt? 
1.2 Bra eller dåligt? 

2. (Om nej) Varför utförs ingen utvärdering efter produktlansering? 
2.1 Vilka andra metoder används för att förbättra PU-

processen? 
2.2 Hur ser du på avsaknaden av utvärdering? På vilket 

sätt skulle utvärderingar kunna påverka företaget? 

Vilken fokus ligger utvärderingen på? 
1. Hur skiljer sig utvärderingens fokus beroende på projektets 

storlek? 
2. Hur skiljer sig utvärderingens fokus beroende på internationellt 

samarbete eller avsaknaden av denna? 
3. Finns det några generella drag som alla utvärderingar har? 
4. Känner du till exempel på hur utvärderingarnas fokus förändrats 

inom företaget? 

Vad anses vara ett lyckat projekt? 
1. Vilka mätbara faktorer används? 
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4 Förvaltningen 
Hur sammanställs informationen ifrån utvärderingar? 

1. Hur förmedlas sammanställningen till involverade parter i 
projektet? 

2. Hur implementeras resultaten av utvärderingarna i PU-
processen? 

2.1 (Om nej) Hur sker utvecklingen utav PU-processen? 
3. Hur speglar ett lyckat projekt resultatet av utvärderingarna? 

 
5 Innovation 
Hur definierar du/företaget begreppet innovation? 

1. Diskuteras begreppet ofta inom företaget? Företagets egen syn 
på innovation? 

2. Hur upplever du öppenheten för förändring och nya idéer inom 
företaget? 

3. Anses utvärderingarna utav projekt vara viktiga för förändringar 
inom företaget? 

Kan du ge några exempel på förändringar som gjorts utifrån utvärderingar för 
att främja innovation?  

1. Har detta lett till en ökad innovationsfrekvens? (Patent, 
produkter, organisation, markandsföring, processer) 

6 Avslutning 
Tacka för tiden och ge inbjudning till Kexpo  
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Bilaga 2 

Opcon Energy Systems  
Opcon Energy Systems är ett industriföretag med cirka 50 anställda som utvecklar 
skruvkompressorer. Företaget är branschledande inom sitt område. Respondenten jobbar 
som chef på utvecklingsavdelningen, vilket består av ungefär 15 personer. 
Produktutvecklingsprocessen består av att först ta fram en marknadsplan som bygger på 
tidigare kunskaper för att sedan ta fram kravspecifikation och produktspecifikation som 
arbetet sedan utformas efter. Utvärderingar efter lansering är något som inte används i 
stor utsträckning. Förutom en ekonomisk uppföljning så dokumenteras arbetet i en 
teknisk rapport som företag tittar tillbaka på vid eventuella vidareutvecklingar av 
befintliga produkter. Den tekniska rapporten fylls sedan på med data som ges under 
årens lopp och ger därmed en långsiktig utvärdering av produkten. Något som kallas för 
mätetal används som utvärderingsmetod under projektets gång och används även vid 
slutgiltiga utvärderingen av produkten. Respondenten menade att 
utvärderingsmetoderna inte påverkar arbetet med undantag av de tekniska rapporterna. 
Han syftade på att företagets tekniska rapporter var en anledning till att företagets 
framgång. Utvärderingarna påverkar dock inte aktivt innovationen på företaget enligt 
respondenten. 
 
Scania 
Scania är ett stort industriföretag med 3500 anställda på endast forskning och 
utvecklingsavdelningen och är totalt runt 35 000 anställda i hela företaget. Scania 
tillverkar framför allt lastbilar. Respondenten jobbar för närvarande som chef för 
utveckling av NOx-reduktionsteknik men har tidigare jobbat bland annat nära 
marknaden i Alperna för att se kvalitetsavvikelser och kundåsikter samt innan dess varit 
med och utvecklat en ny växellåda. 
Scania har delat in sin produktutveckling i tre steg som är döpta till olika färger. Steg 
Gult är förstadiet. Där uppmuntras de anställda att komma med idéer till nya lösningar 
på problem. När de har lyckats samla ihop ett antal bra idéer sätts de ihop till ett 
produktutvecklingsprojekt som är starten på steg Grönt. Det är en stor apparat där 
tidsplan sätts upp, produktionssättning sker och fabriker byggs. Sista steget, som Scania 
helst inte vill ska inträffa, är steg Röd. Där hamnar de projekt som får problem. De 
prioriteras att lösas så fort som möjligt. Scania har många utvärderingsmetoder och 
dessa varierar mellan olika avdelningar. Det görs dock alltid en ekonomisk uppföljning 
av projekten. På motorutvecklingsavdelningen har de en utvärderingsmetod där motorer 
i lastbilar upptäcker problem som rapporteras tillbaka till Scania trådlöst via internet. 
Data som kommer från dessa motorer studeras av de som var ansvariga för denna 
motorutveckling och är ansvarig att lösa problem som uppstår. Det gör att avdelningen 
kan följa upp hur motorn fungerar efter lanseringen. Hos växellådssystemet görs istället 
kundbesök där anställda från Scania åker med chaufförer för att se hur föraren 
interagerar med systemet. Förarna får även möjlighet att framföra åsikter om 
förbättring. Dessutom har Scania nära samarbete med ett antal journalister som gör 
seriösa undersökningar mellan Scania och konkurrenter som Scania sedan får ta del av. 
Dessa utvärderingsmetoder är centrala i Scanias utveckling av produkter. Respondenten 
ansåg även att utvärderingarna lett till ökad innovation. Till exempel anses ett flertal 
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patent komma från möten med lastbilschaufförer med idéer som sedan vidareutvecklats 
hos Scania. 
 
Bombardier Transportation 
Bombardier är en organisation med kanadensiskt ursprung som idag har verksamhet 
över hela världen med en fokus framförallt inom flyg- och tågindustrin. Koncernen har 
idag ca 72000 anställda världen över. Bombardier Transportation är ett bolag i 
koncernen som huvudsakligen arbetar med utveckling av tåg och signalsystem. I 
Sverige finns verksamhet med tågutveckling förlagd i Västerås, där anläggningen 
sysselsätter cirka 2200 personer. Respondentens arbetsuppgifter innefattar arbete med 
kvalitetsfrågor inom produktutvecklingen. 
Organisationen består övergripande av olika linjefunktioner med olika expertisområden 
(exempelvis utveckling och marknadsföring), samt de aktuella projekten. 
Linjefunktionerna är de enda som får genomföra förändringar av de processer som 
används i projekten. Projekt sker på tre nivåer: enskild komponentutveckling, 
plattformsutveckling (där olika kombinationer av komponenter testas tillsammans) samt 
kundspecifika projekt. Projekten struktureras med ett Stage-Gate system. I varje 
beslutspunkt görs en rapport som sammanfattar arbetet i det genomförda steget, och 
vilka problem som uppstod i samband med detta, detta inkluderar även efter 
lanseringen. Det görs även två andra typer av rapporter enligt respondenten. En rapport 
som görs av en utomstående person utanför projektgruppen, där projektgruppen 
intervjuas för att undersöka det upplevda stödet ifrån externa enheter utanför gruppen. 
Det görs även en rapport av projektledaren vid varje beslutspunkt som innehåller en 
beskrivning av vad som har gjorts samt om man har haft några svårigheter, ur 
projektledarens perspektiv. Alla dessa tre rapporter hamnar i slutändan hos 
linjefunktionerna.  Det finns även en speciell grupp som endast sysslar med att ta emot 
förbättringsförslag ifrån de anställda. Detta innebär att vem som helst på företaget kan 
skicka in förslag på förbättringar som borde göras i processerna, även detta hamnar hos 
linjefunktionerna som får genomföra förändringar i processerna. 
Innovationsarbetet inom Bombardier går främst ut på att ständigt förbättra kvalitet och 
effektivitet. Respondenten tycker personligen att arbetssättet generellt har förbättrats 
avsevärt och blivit mycket effektivare bara det senaste året, främst grundat på det 
införda systemet där anställda kan skicka in förslag på förbättringar i processarbetet. 
 
Assa Abloy 
Svenska Assa och finska Abloy var två bolag inom branschen för lås- och 
säkerhetssystem som gick ihop 1994, sedan dess har koncernen växt för varje år i och 
med uppköp av företag inom olika delar av branschområdet . Idag består organisationen 
av ca 43000 anställda och är världsledande. Respondenten jobbar huvudsakligen med 
innovationsfrågor inom koncernen.  
Det finns generellt sett tre huvudtyper av produktutvecklingsprojekt inom 
organisationen. Den första typen av projekt syftar till kunskapsutveckling och resulterar 
inte i en produktlansering. Sen finns det två typer av mer traditionella 
produktutvecklingsprojekt. Dels finns produktutvecklingsprojekt för att ta fram nya 
produkter och en typ av projekt som syftar till att underhålla och uppdatera produkter i 
den redan befintliga produktportföljen. I produktutvecklingen jobbar man med ett 
Stage-Gate system. För ett par år sedan infördes ytterligare en gate efter lansering som 
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syftar till utvärdering av projektet. I denna utvärdering är alla som varit med i projektet 
delaktiga och sammanställningen görs i form av en rapport.  
Assa Abloy definierar innovation som att skapa värde genom att implementera nya idéer 
enligt respondenten. Respondenten upplever att innovationsklimatet inom koncernen 
har blivit mycket bättre inom organisationen de senaste åren. Mycket på grund av att ett 
nytt strategiskt synsätt infördes sägandes att Assa Abloy ska vara innovationsledande. 
Mycket av arbetet går åt till att försöka koppla ihop folk inom koncernen. Att 
information och erfarenheter sprids mellan bolagen inom koncernen i allt större 
utsträckning. Utvärderingarna kan där sägas vara en hittills alltför outnyttjad 
kunskapskälla enligt respondenten. 
 
Falcon 
Falcon ett svenskt bryggeriföretag som numera ägs utav danska Carlsberg. De är ett 
FMCG-företag, alltså Fast Moving Consument Goods, vilket förklaras som snabbrörliga 
konsumentprodukter. År 2012 lanserade Carlsberg 10-15 stycken nya produkter, där 
även förpacknings- och designändringar är inkluderade, av dessa var fyra helt nya.  
Målet med Falcons produkter är att omsätta så mycket som möjligt i ett jämnt tempo. 
Detta gör att försäljningen är väldigt exakt och lagernivåerna låga enligt en Lean-princip 
som råder på företaget. Därför produceras alla produkter efter prognos. Falcons 
produktutvecklingsprocess är strukturerad med ett innovationsteam på fyra personer 
som styr allting från idé till färdig produkt. Veckovis och månadsvis kommer 
utvärderingar som alla berörda parter tar del av, enligt en standardiserad modell 
oberoende utav projektets storlek. Utvärderingen vänder sig i första hand till 
försäljnings- och kommersiella avdelningen för att de ska kunna ta rätt åtgärder om 
försäljningen inte skulle gå som den ska. Falcons syn på innovation är att göra 
någonting nytt på marknaden, och vad gäller bryggeriprodukter handlar det om att till 
exempel komma på en ny öl men det kan också handla om nya förpackningslösningar.  
Utvärderingarna hjälper Falcon att producera nya framgångsrika produkter genom att i 
första hand ta rätt taktiska beslut. På frågan om resultaten utav utvärderingarna bidragit 
till att främja innovation är respondenten kluven. På Falcon genomförs det ej en 
slututvärdering utav hela produktutvecklingsprocessen vilket kan vara en nackdel. 
Anledningen är att en sådan är väldigt omfattande. Utvärderingarna har inga direkta 
konsekvenser för företagets innovation menar respondenten, de är istället ett kvitto på 
att företaget har gjort något rätt. 
  
Företag Y 
Företag Y är ett skogsbolag i EU. Respondentens arbetsuppgifter är inom produktion 
där huvudfrågan är hur företaget kan förädla råmaterialet på något sätt för att öka dess 
värde. Produktutvecklingsprocessen inom Företag Y börjar med en idé där behovet 
undersöks och om idén är lönsam. Sedan passerar utvecklingen av idén ett antal enheter. 
Först Sales där behovet undersökts, sedan Applications för att se vilka områden som 
produkten kan användas inom. Efter det kommer Innovations-enheten och sist 
Production som producerar produkten. När produkten är lanserad utvärderas produkten 
mot kund och ledningsgrupp framförallt. En finansiell utvärdering görs också.  
Företaget utvärderar inte organisationen eller produktutvecklingsprocessen vilket är en 
brist tycker respondenten. Detta görs inte på grund utav att varken resurser eller tiden 
finns. Innovation inom Företag Y har mer och mer blivit ett vedertaget koncept och ord. 
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Fast organisationen fortfarande kan vara trög har alla anställda möjlighet att komma 
med idéer som måste övervägs utav cheferna. Bolaget har också en fabrik som har i 
uppgift att bara producera nya utvecklingar som kan skapa nya områden i framtiden. 
Istället för att produktutvecklingen utvärderas och på så sätt ökar innovationsgraden så 
utvärderas istället kundbehovet som talar om vart marknaden är på väg och vad för typ 
av produktområden som ska satsas på, och på det sättet skapas innovation. 
Respondenten påpekar att det ändå vore bra att utvärdera produktutvecklingen och det 
skulle ha en inverkan till att skapa innovationer. 

 


