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Sammanfattning 
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. 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 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.  

I studiens början gjordes en litteraturstudie via Googles söktjänst Google Scholar samt 
KTH:s söktjänst Primo. Denna litteraturstudie hjälpte gruppen att bygga upp en 
teoretisk referensram kring ämnet för att få en gemensam teorigrund att stå på för hela 
projektgruppen. Sedan tog gruppen kontakt med åtta stycken företag som är kopplade 
till produktutveckling där det gjordes semi-strukturerade intervjuer för att få ett 
tillfredställande djup i resultatet. Syftet med studien är att undersöka hur företag 
utvärderar efter lansering och om dessa utvärderingar påverkar företagets innovation. 
Varje intervju följde en intervjuguide som formades efter syftet och frågeställningen 
som berörde företagets syn på innovation, företagets tillvägagångsätt vid utvärderingar 
samt hur dessa två områden hänger ihop. Även företagets produktutvecklingsprocess 
diskuterades.  

Denna rapport innehåller två studier, en delstudie och en helhetsstudie. Delstudien 
presenterar två företag, det ena är Falcon som är ett bryggeriföretag som ägs utav 
danska Carlsberg. Det andra företaget är ett skogsbolag inom Europa som vill vara 
anonymt. Helhetsstudien består utav alla övriga företag som är med i studien. 

Slutsatser som kan dras är att alla företag utvärderar men att dessa utvärderingar har 
olika fokus som är inriktade på kund, ekonomi och process. Ett företag utvärderade 
även konkurrensen. Om dessa utvärderingar bidrog till ökad innovationsfrekvens går 
inte att avgöra. Innovation är väldigt komplext och påverkas utav många olika faktorer 
där utvärderingar kring produktutvecklingsprocess kan vara en utav dessa bidragande 
orsaker. Samtidigt är utvärderingar omständliga och har tendens till att bara hamna i 
hög, för att företag ska börja utvärdera med fokusområde process måste dessa bli 
effektivare och resultatet av dessa måste sammanställas på ett åskådligt enkelt sätt. 



  

Abstract 
Innovation has today become an increasing priority within the company to be a strong 
actor on the market and in order to get the necessary economic development needed. If 
companies do not succeed to produce innovative products there is a great risk that the 
company will end up in an economic crisis. To get new, improved products to market is 
important for companies to be able to maintain their market position. Through 
evaluations of previously launched products, knowledge can be obtained about the 
current market that can be valuable for further work to develop new products. 

In the beginning of this study, a literature study through Google's search service Google 
Scholar and KTH's database Primo have been made. The literature helped the group to 
build a theoretical framework on the subject to get a common theoretical foundation for 
the entire project. Then the group contacted eight companies linked to product 
development, and a semi-structured interview was made with the companies in order to 
get a satisfactory depth in the result. The study aims to examine how companies 
evaluate after launch and how these evaluations affect the company's innovation. Each 
interview followed an interview guide that was shaped by the purpose and the issue. 
That concerned the company's approach to innovation, the company's procedures for 
evaluations and how these two areas are related. The company's product development 
process was also discussed. 

This report contains two studies, a sub-study and a whole study. The sub-study presents 
two companies; the first one is Falcon, which is a brewing company that is owned by 
the Danish Carlsberg. The other company is a forestry company in Europe who want to 
be anonymous. The overall study consists of all the other companies involved in the 
study. 

Conclusions that can be made are that all the companies evaluate but these evaluations 
have different focuses that are focused on customers, financial and product development 
process. One company also evaluated the competition. If the evaluations contributed to 
an increased innovation rate can’t be determined. Innovation is very complex and it’s 
improved from different factors which evaluations can be one of the contributing 
causes. While outsized evaluations are cumbersome and tend to just end up in a pile, 
evaluations must become more efficient and the results of those must be compiled in a 
conveniently way to make the companies start evaluating after product launches.  
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1. Introduktion 
Efter många år på marknaden samlar företag på sig erfarenheter och kunskap om sin 
kontinuerliga produktion. Denna kunskap är ovärderlig och ger en kunskapsbas som 
definierar företagets roll på marknaden. Denna kunskap går inte att köpa, utan fås endast 
utav erfarenheter i branschen. Men hur gör företag för att på bästa sätt kunna bevara den 
kunskap som genereras inom företaget? Genom att lyckas ackumulera och tillämpa nya 
erfarenheter kan då ett företag förbättra och effektivisera sin produktutvecklingsprocess 
som leder till innovativa produkter? 

De flesta företag idag är måna om ordet innovation och har mer och mer börjat använda 
uttrycket i företagets värdegrund. Kan företag genom utvärderingar och återkoppling utav 
tidigare lanserade produkter utvinna kunskap som kan implementeras i kommande 
produktlanseringar som ökar företagets innovationsgrad? 

 

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 konkurrenterna 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). 
 

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. 
Teknikintensiva i denna mening är företag som framstället sina produkter med tekniska 
metoder. 

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. En 
översiktsbild över några av dessa aspekter kan ses i bilaga 1. Eftersom detta område är 
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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 respondentens syn på begreppet innovation. 

I enlighet med syftet och litteraturstudien har två frågeställningar formulerats som studien 
grundar sig på, där den första frågeställningen är den primära. 

 
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? 

 

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 cirka tre veckor. Studien är tidsbegränsad till fyra månader. 
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2. Teoriområde 
Slutrapporten grundas på empiriska studier som bygger på litteratur och intervjuer som 
metod. Teorin är till för att få ett gemensamt fundament i projektgruppen kring ämnet och 
för att hjälpa studien att återknyta resultatet med teorin i senare delen av rapporten. 
 

2.1 Innovation och innovationsfrekvens 

Innovation är ett omfattande begrepp. Organisation for Economic Co-operation and 
Development (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). 

Innovationsfrekvens är ett brett begrepp som projektgruppen valt att använda som ett sätt 
att diskutera hur innovation har förändrats över en viss tid. 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.  
 

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 
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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, figur 2. 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.   

 
Figur 2 Stage‐Gate modellen enligt Cooper & Kleinchmidt (2001) 

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 
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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 avslutas projektet och en utvärdering görs av projektet 
och den slutgiltiga produktens kvalitet och prestanda. Hur företag genomför dessa 
utvärderingar varierar, men syftet är detsamma. 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 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; 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 3. 
 

 
Figur  3  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 produktutvecklingsprocessen. 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 
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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.  

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.  

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.  

3. Förutsägbart utvecklingsmönster – hur tydliga är den nya produkten 
specifikationer, kommer produktegenskaper förändras under en lång tid, och hur 
förutsägbara är utvecklingsmönster.  

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, se 
bilaga 1. Denna intervjuguide formades efter syftet med rapporten samt frågeställningen, 
där första delen handlade om företagets syn på innovation, den andra delen om hur 
företaget utvärderar och sista delen om dessa två områden på något sätt hänger ihop.  

I denna studie valdes en kvalitativ metodteknik istället för en kvantitativ. Holme, I & 
Solvang (1997) beskriver att skillnaden mellan dessa är att en kvantitativ metod använder 
sig utav statistiska metoder för att analysera data. Den kvalitativa metoden använder 
djupintervjuer för att få en större förståelse för ett visst fenomen. Det kan förklaras som 
att studien går in på djupet istället för på bredden genom att använda den kvalitativa 
metoden.  
 

3.1 Genomförande 

För att bygga upp en grund kring ämnet gjordes en litteraturstudie, denna gjordes främst 
genom verktyget Google Scholar och KTH-bibliotekets sökverktyg Primo. Begrepp som 
användes vid sökning var 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 fokusområdet. 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. Tre intervjuer genomfördes 
med endast en gruppmedlem på grund av praktiska skäl då två intervjuare inte var 
möjligt. Alla förutom en intervju 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 företagen och kunna urskilja en röd tråd mellan företagens 
utvärderingar och innovationsfrekvens. Resultatet jämfördes med litteraturstudien för att 
styrka samband. 

 

3.2 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 intressanta svar.  Denna metod ger en djupare förståelse och bättre 
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förklaring till undersökningens syfte, dock så ger den respondentens egen uppfattning och 
syn på situationen som inte alltid stämmer väl överens med företagets.  

 

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. De fetstilta namnen i tabell 1 är de personer som intervjuat 
respektive företag. 
 

Tabell 1. Lista över intervjuade företag och ansvariga intervjuer 

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, 2009:275). 

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, 2009:286). För att öka reliabiliteten kan intervjuer antecknas 
samt spelas in.  

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 intervjuerna transkriberas 
innehållet som sedan bearbetas till en text. Dessutom studerades information kring 
företagen innan och efter intervjun för att få en djupare förståelse. 
 

3.5 Metoddiskussion 

Alla intervjuer var planerade att göras personligen där två stycken medlemmar ifrån 
studiegruppen skulle ingå, intervjuerna skulle om tillåtelse ficks spelas in. På grund utav 
praktiska skäl gjordes fyra stycken intervjuer med endast en deltagare ifrån studiegruppen 
vilket gör att reliabiliteten sänkts en aning då det inte funnits en observatör som kan 
kontrollera det som sagts. Två intervjuer fick inte spelas in av respondenten på grund utav 
företagspolicys, detta sänker också reliabiliteten. Att anteckna en 45-60 minuter lång 
intervju påverkar resultatet utav intervjun på så sätt att väsentliga delar för studien kan 
falla bort eller inte hinnas med att antecknas. Genom att inte kunna spela in intervjun 
försvagas även trianguleringen då resultatet baseras utav anteckningarna samt 
informationen om företagen endast. För att motverka detta skickades resultatet utav 
intervjun till respondenten för att godkänna materialet. 

I efterhand kunde intervjuguiden utarbetats bättre eftersom vissa svar inte direkt kan 
kopplas med frågeställningen. Intervjuguiden bör också vart tydligare med vilka 
fokusområden utvärderingarna har, där studiegruppen har en gemensam definition över 
alla fokusområden. Svaren som erhölls vid frågor kring utvärderingens fokusområden 
varierar och kan ha olika innebörd beroende på respondentens tolkning utav frågan fast 
samma svar erhölls. 

Det ska heller inte glömmas bort att varje företag intervjuades bara en gång och svaren 
erhölls endast utav en respondent vilket ökar risken för att respondenten blandar in sina 
egna tolkningar i svaren och det behöver inte vara helt och hållet det teoretiska riktiga 
svaret för företaget. För att säkra detta bör varje intervju styrkas med en till intervju från 
samma företag. 
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4. Resultat 
I detta stycke presenteras det bearbetade materialet ifrån två intervjuer med företag A och 
företag B. Sist presenterar en tabell över resultatet från hela studien.  

4.1 Intervju med företag A 

Introduktion 
Respondenten är Brand Manager för Falcon. Falcon är ett svenskt bryggeriföretag som 
numera ägs utav danska Carlsberg. I Sverige är Falcon ett etablerat varumärke som de 
flesta känner till. Falcon är ett FMCG-företag, alltså Fast Moving Consument Goods, 
vilket förklaras som snabbrörliga konsumentprodukter. År 2012 lanserade Falcon 10-15 
nya produkter, där även förpacknings- och designändringar räknas. Fyra stycken rent nya 
produkter lanserades, både permanenta lanseringar samt temporära som syftar till att 
endast finnas tillgängliga en viss tid eller i ett visst antal. 

 

Produktutvecklingsprocessen och utvärderingar 
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 ifrån början av en idé till färdig produkt. Innovationsteamet 
består bland annat utav civilingenjörer som utbildads inom produktutveckling samt 
management. När produkten är färdig och lanserad är innovationsteamet som jobbar med 
Stage-gatemodellen färdiga med sitt arbete och börjar om processen. Veckovis och 
månadsvis kommer utvärderingar som alla berörda parter tar del av, de ser alla likadana ut 
oberoende utav projektets storlek. Utvärderingen innehåller främst uppgifter om hur 
försäljningen utvecklar sig efter lansering samt hur den förhåller sig till prognos. 
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. 
Respondenten och alla berörda mottar dessa utvärderingar per mail så länge produkten 
finns ute till försäljning. Även kontinuerliga möten ordnas. Följer lanseringen den 
förväntande prognosen anses lanseringen vara lyckad eftersom detta leder till att 
produkten genererar pengar vilket är det huvudsakliga målet. Lanseringar kan generera 
eller kosta oerhört mycket pengar menar respondenten. Förutom onödigt 
utvecklingsarbete måste även den producerade produkten skrotas vilket kostar mycket 
pengar, pengar som tas från produktens budget. Därför är respondenten och Falcon 
väldigt angelägna om att lyckas med sina produktlanseringar. Utvärderingarna hjälper 
även innovationsteamet att göra tillförlitliga och mer precisa kalkyler för nya produkter. 
På så sätt hjälper de företaget att ifrågasätta varje produkts chanser att lyckas på 
marknaden. Respondenten förklarar att det kan uppkomma negativa effekter utav att stirra 
sig blint på utvärderingar och bilda prognoser utefter dem. Han förklarar att det kan göra 
att fel beslut tas om inte försäljningen följer prognosen vilket den alltid inte gör på grund 
utav att all försäljning inte följer ett generellt mönster. Den nya informationen kan skapa 
panik i onödan. På grund utav att utvärderingarna riktas sig mest mot försäljningsteamet 
är det svårt att implementera utvärderingens resultat i utvecklingsprocessen, Falcon 
försöker dock att upprepa succéer till nästkommande projekt vilket speglar sig i resultatet 
av utvärderingar. 
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Innovation 
Falcons syn på innovation är att göra någonting nytt på marknaden, och vad gäller 
bryggeriprodukter handlar det om att till exempel komma på en öl som smakar på ett visst 
sätt men samtidigt ser och luktar på ett tillfredställande vis samtidigt som dem håller sig 
till företagets grundidé och tanke. Det kan också handla om nya förpackningslösningar 
och att skapa ett nytt förhållningssätt till öl. Till exempel är det vedertaget i Sverige att 
beställa en öl till maten i en restaurang vilket inte alls är lika självklart i andra länder. 
Falcon är ett innovationsdrivet företag där innovation har ett stort fokus. Respondenten 
menar att, vill företag överleva och fortsätta utvecklas som företag måste de våga 
förändra och göra nya produkter. Det har Falcon hela tiden i bakhuvudet och öppenheten 
för förändringar inom företaget är väldigt stort. Samtidigt är respekten för komplexiteten 
för innovation stor berättar respondenten. Att komma på en ny produkt är inte bara att 
lansera, utan marknaden måste även den vara redo för denna typ av produkt. En 
innovation som utvecklas idag kan vara redo för marknaden om några år. Samtidigt kan 
innovation och små förändringar som är goda resultera i kannibalisering utav företagets 
andra produkter eller försäljningsvolymer.  Resultatet av det är att Falcon också är väldigt 
duktiga på att också säga ”nej” och granska sina egna idéer kritiskt. Förutom 
innovationsteamet som jobbar lokalt på huvudkontoret i Sverige finns en nivå över som är 
Carlsberg Group Innovation som sitter på Carlsbergs huvudkontor. Innovationer som 
utvecklas där delas med resten utav hela koncernen. På samma sätt som något nytt 
utvecklas lokalt i Sverige måste det rapporteras tillbaka till Carlsberg centralt. En 
ytterligare viktig sak inom Carlsberg och Falcon är något som kallas renovation vilket 
syftar till att ta tillbaka saker till där det har varit. Någonting gammalt som görs om på 
nytt. 
 

Hur utvärderingar påverkar innovationsfrekvensen 
På det sätt som utvärderingarna hjälper Falcon att producera nya framgångsrika produkter 
är att i första hand ta rätt taktiska beslut. ”Kan vi upprepa succén på något sätt? Jo 
genom att vi gör såhär istället som vi gjorde då” På frågan om resultaten utav 
utvärderingarna bidragit till att främja innovation är respondenten kluven. På Falcon görs 
det inte en stor slututvärdering utav hela produktutvecklingsprocessen vilket kan vara en 
nackdel eller brist. Anledningen till det är att det tar oerhört lång tid och kräver stora 
resurser. Utvärderingarna har inte direkta konsekvenser för företaget innovation menar 
respondenten. Utvärderingarna visar snarare konsekvenser utav de åtgärder som görs runt 
innovation och hur den styrs fram och tillbaka, ett kvitto på att företaget gjort något rätt. 
Många innovationer uppkommer på de mest slumpartade sätt, genom till exempel 
experiment med ölmästaren som testas när tillfälle fås där ölmästaren är den person på 
bryggeriföretag som ansvarar för framställandet utav öl.  
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4.2 Intervju med företag B 

Introduktion 
Detta företag som vill vara anonymt är ett skogsbolag i Europa. Respondenten som 
intervjuats vill vara anonym men dennes arbetsuppgifter är inom produktion där 
huvudfrågan är hur man kan förädla råmaterialet på något sätt för att öka dess värde fem 
till tio gånger. Detta kan göras genom att titta över olika processer och applikationer, som 
till exempel hur man kan sätta in fibrer i olika produkter, eller hitta nya områden för att 
öka råmaterialets värde. Företaget är ett processindustriföretag vilket betyder att de 
producerar ett antal produkter inom varje produktkategori i väldigt stora volymer. 
Organisationen är uppbyggd utav en ledningsgrupp som består utav en CEO och ägarna, 
de kontrollerar att verksamheten följer den plan och vision som företaget strävar efter. 
Under denna ledningsgrupp finns fyra stycken större arbetsområden som är indelade i 
Sales, Applications, Innovations och Productions. Sales jobbar mot kund och är den enda 
instansen kunden kommer i kontakt med, det är inom denna instans som idéer till nya 
produkter formas tillsammans med kund. Ingen insyn i de andra instanserna fås som kund 
innan omfattande kontrakt är skrivna. Application sysslar med vilka användningsområden 
som finns inom varje produktområde. Innovation undersöker vilka nya arbetsområden 
som företaget kan investera i. Det är även i Innovation R&D-enheten är placerad, 
skillnaden mot merparten av företag är att Research-avdelningen saknas. Detta för att det 
inte finns tid för det, att stanna upp och ägna massor med tid för research håller inte 
förklarar respondenten. Men även för att det är lätt för konkurrenter att få nys om idéen 
och stjäla den. Viss research finns genom att företaget köper upp andra företag som kan 
vara intressanta för produktutvecklingen. Production-enheten ansvarar för produktionen 
på de olika bruk som finns och att produkterna produceras. 
 

Produktutvecklingsprocessen och utvärderingar 
Produktutvecklingsprocessen inom företaget börjar med en idé där behovet undersöks och 
om idén är lönsam. Innan produkten presenteras fullt ut för kunder påbörjas utveckling av 
produkten där patent fastslås och varumärken registreras. Det kan ses som att 
utvecklingen passerar alla enheter. Först Sales där man undersöker behovet. Sedan 
Applications för att se vilka områden som produkten kan användas inom. Efter det 
kommer Innovations-enheten in med utveckling av produkten samt undersöker alla 
juridiska aspekter med produkten, i denna fas fastslås också alla patent. Respondenten 
förklarar att när man utvecklar en produkt inom en ny marknad finns massor med 
bestämmelser som måste följas och undersökas. Sista instansen Production når produkten 
när beslut om produktion har genomförts. Där utvärderas produkten utifrån kvalité, 
leverans och kostnad och vilken prioritet produkten har. När detta genomförts genomförs 
investeringar för att producera produkten. När produkten är lanserad utvärderas produkten 
mot kund och ledningsgrupp framförallt. Men också genom att undersöka 
försäljningssiffrorna och om kunder är återkommande. Även utvärderingar kring 
kundnöjdhet görs, reklamationer och nya produktområden. Som tidigare nämnt utvärderas 
även produkten utifrån kvalité, leverans och kostnad. Samtidigt utvärderas produkten för 
ledningsgruppen där det mer eller mindre handlar om att påvisa ledningsgruppen att 
produkten är motiverad till att tillverka. Där visas bland annat SWAT-analyser (Strengths, 
Weaknesses, opportunities, threats) och en PESTE-analys (Political, Economical, Social, 
Technical, Environmental). På företaget utvärderas inte organisationen i större 
utsträckning eller produktutvecklingsprocessen för den delen vilket är en brist tycker 
respondenten. Detta görs inte för att varken resurser eller tiden finns. Respondenten 
förklarar att detta görs i större utsträckning i företagets fabriker utanför Europa till 
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exempel i Brasilien där produktionen inte är färdigutvecklad. Respondenten skulle vilja 
minimera byråkratin och optimera tiden för utvärderingarna, som det är idag finns inte 
kapaciteten att göra utvärderingar kring organisation och produktutveckling.  
 

Innovation 
Innovation inom företaget har mer och mer blivit ett vedertaget koncept och ord. Fast 
organisationen fortfarande kan vara trög har alla anställda möjlighet att komma med idéer 
som måste övervägs utav cheferna. Företaget försöker att anställa olika personer, och 
jobbar utefter att aldrig anställa någon som sig ”själv”. Dessutom har företaget börjat 
ändra miljöer för att främja innovation. Med den nya sloganen som har en mer innovativ 
klang ökas också innovationstänket. Företaget har också en fabrik som har i uppgift att 
bara producera nya utvecklingar som kan skapa nya områden i framtiden.  
 

Hur utvärderingar påverkar innovationsfrekvensen 
På det sätt som utvärderingarna främjar innovationer och utvecklingen utav företaget är 
att genom hela tiden utvärdera kunderna och dess behov. Genom att göra det ser företaget 
åt vilket håll marknadens utveckling går åt. Istället för att produktutvecklingen eller 
organisationen 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 en insatts ska göras i, på det sättet skapas innovation inom företaget menar 
respondenten. Respondenten förklarar också att det ändå vore bra att utvärdera 
produktutvecklingen och att det skulle hjälpa till att skapa innovationer. Men denna 
process måste bli effektivare för att den tid som läggs ner ska vara till betydande nytta. 
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4.3 Resultat hela studien 

Nedan följer en sammanfattning över alla deltagande företag i tabellform.  

 

Företag 
Utvärdering 
efter lansering 

Utvärderingens 
huvudfokus efter 

lansering 

Definition av 
innovation 

Företag Y  Ja 

Kund 
Ledning 
Finansiell 
Produkt 

Skapa större värde vid 
förädling av råmaterial  

Falcon  Ja 
Finansiell/Kommersiell 
 

Skapa nya produkt‐ och 
förpackningslösningar 

Electrolux  Ja 
Kund 

Finansiell 
Process 

Det som kunden anser 
vara innovativt 

Företag X  Ja 
Kund 

Finansiell 
Process 

Allt patenterbart 

Opcon Energy 
Systems 

Ja  Finansiell  Ingen tydlig definition 

Scania  Ja 

Kund 
Finansiell 
Konkurrens 
Produkt 

En idé som är 
nytänkade och 
användbar 

Bombardier 
Transportation  

Ja 
Kund 
Process 

Sätta nya standarder 
för hållbar mobilitet 

Assa Abloy  Ja 
Kund 

Finansiell 
Process 

 
Skapa värde genom 

implementering av nya 
idéer 

Tabell 2 Sammanfattning över hela studien 
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5. Analys 
I denna del analyseras den insamlade empirin mot den teorigrund som presenterats i 
kapitel 2 Teoriområde. Först analyseras båda företagen var för sig och sedan har en 
jämförelse gjorts mellan företagen. Senare del består utav analys utav hela studien.  

 

5.1 Analys delstudien 

 

Företag A 

Innovation är viktigt inom Falcon och företagets syn på innovation stämmer väl överens 
med OECD (2005) beskrivning på innovation vad gäller produkter, att hitta en ny produkt 
eller förbättra en befintlig. Nyskapandet kring öl kan vara begränsat men Falcon 
experimenterar hela tiden för att hitta nya ölsorter att producera. Alla är inte innovationer 
men bidrar till en nyskapande atmosfär. Falcon jobbar mycket med att skapa en identitet 
kring öl så att målgruppen kan känna igen sig med den produkt de dricker.  Det går hand i 
hand med att Falcon samtidigt försöker hitta nya förhållningssätt till öl som Bessant & 
Tidd (2007) förklarar i sin rapport angående innovation där kategori tre tydligt hänger 
ihop med Falcons synsätt om att introducera produkten på marknaden på ett nytt sätt. 
Kategori ett innefattas också utav Falcon som Bessant & Tidd (2007) presenterar.  

Falcons produktutveckling använder sig utav Stage-Gate modellen (Cooper & 
Kleinchmidt 2001). När en ny produkt lanseras på marknadens utvärderas den veckovis 
samt månadsvis där informationen främst talar om hur försäljningen pågår som Cooper 
(2001) beskriver, och hur väl försäljningen följer den förväntande prognosen. Dock säger 
Cooper och Kleinchmidt (2001) att även ett sjätte steg ska innefattas i Stage-Gate 
modellen som ska behandla utvärderingar. Dessa veckovisa utvärderingar ingår inte i det 
sjätte steget utan är mer allmänna utvärderingar som görs kontinuerligt så länge 
produkten finns till försäljning. Falcon gör inte någon större slututvärdering utav hela 
processen som både Coombs & McMeeken (1998) och Hultnik & Hart (2003) berättar 
om. Vissa likheter går att urskilja i de kriterier de staplat upp som till exempel 
marknadsandelar produkten har, men dessa utvärderingar görs inte internt utan hämtas 
från olika statistiska bolag som till exempel Systembolaget där alla siffror är offentliga. 
Saunders et al (2005) har i sin studie presenterat fem kriterier som bör ingå när 
utvärderingar görs efter lanseringar, dessa utvärderingar riktar sig till produkten gentemot 
företaget vilket inte påvisades i Falcons fall. 
 

Företag B 

Inom Företag Y sker innovationer på olika sätt som Bessant & Tidd (2007) förklarar med 
fyra huvudkategorier. Åtminstone finns tre av dessa fyra kategorier i Företag Ys sätt att 
utveckla sin verksamhet. Den första är produktinnovation som liknar OECD (2005) 
definition på innovation som är relaterad till produkter som företaget erbjuder. Den andra 
är processinnovation vilket är hur produkter tas fram inom företaget. Den tredje kategorin 
syftar till positionsinnovation som är förändringar kopplade till hur produkter och tjänster 
introduceras på marknaden. Dessa kategorier går att koppla till Företag Ys 
innovationsprocess. Företaget är beroende utav innovativa produkter som förklaras 
genom kategori ett, företaget är också ett processindustriföretag som gör att det är viktigt 
att produkterna samtidigt kan produceras på ett effektivt sätt som kategori två nämner. 
Inom den tredje kategorin finns en tydlig koppling till hur Företag Y hela tiden vill hitta 
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nya marknader som Bessant & Tidd förklarar med den tredje kategorin genom att 
undersöka behovet och på så sätt introducera nya marknader. 

Utvärderingarna inom Företag Y har inte en tydlig struktur som Coombs, McMeeken och 
Pybus(1998) tagit fram med sin metod, figur 3. Vissa likheter finns med företagets sätt att 
utvärdera men den är inte utarbetat och sköts inte på ett specifikt vis. Utvärderingarna går 
att istället jämföra med den beskrivning (Cooper, 2001) hänvisar till där intäkter, 
kostnader, utgifter, vinster, och timing för projektet med prognoser för hur företagets tror 
att produktens utveckling på marknaden kommer att bli i fortsättningen. Cooper och 
Kleinchmidt (2001) förklarar också att i ett sjätte steg i Stage Gate-modellen görs en 
utvärdering kring projektets styrkor och svagheter samt vad som kan tas med till nästa 
projekt. Detta stämmer bra överens med Företag Ys utvärderingar efter en lanserad 
produkt men att utvärderingens fokus inte ligger mot projektet utan mot produkten. 
Företagets produktutvecklingsprocess är inte heller en tillämpning utav Stage-Gate 
modellen utan en egen utvecklad process som finns beskrivet i 4. Resultat. De fem 
kategorier som Saunders et al (2005) forskat fram i sin studie angående utvärderingar 
över produkter mot företaget efter lansering går inte påvisa om Företag Y tillämpar. 
 

5.2 Jämförelse mellan företag A och B 

Innovation inom båda företagen är viktig. Både Falcon och Företag Y har 
innovationsteam inom sina organisationer men de arbetar på olika sätt. I Falcons fall är 
det innovationsteamet som utvecklar produkten från idé till färdigt produkt. Företag Y 
passerar produktutvecklingen flera instanser där innovationsavdelningen mer undersöker 
produktens användningsområde och undersöker vilka tillämpningar som krävs för att 
kunna genomföra produkten. I båda fallen är innovation ett viktigt begrepp som tar en 
större och större roll eftersom konkurrensen blir hårdare. Falcon kallar sig ett innovativt 
företag medan i Företag Y har begreppet innovation börjat växa sig starkare på senare år. 

Utvärderingarna skiljer sig en aning inom de båda företagen. Falcon har mer en 
strukturerad utvärdering som infaller veckovis men som mer eller mindre endast 
behandlar den aktuella försäljningen så länge produkten finns ute i försäljning. I Företag 
Ys fall riktar sig utvärderingen mot kund och produkt efter lansering. Dock så utvärderar 
företaget i större grad marknaden för att förutspå nya produktområden. Det som båda 
företagen har gemensamt är att det inte finns någon strukturerad utvärdering kring 
organisationen och process, båda företagen menade att det är alldeles för omfattande och 
inte hinns med. Företag Y nämnde dock att sådana utvärderingar görs mer i de nya 
fabrikerna i Sydamerika där organisationen fortfarande är ung och måste utvecklas. 

I de båda fallen är utvärderingar efter lansering inte den största bidragande orsaken till 
innovation. Utvärderingarna inom Falcon visar om rätt beslut gjorts och i Företag Ys fall 
stöd för beslut.   
 

5.3 Analys hela studien 

Produktutvecklingsprocessen 
De flesta företag i studien som Falcon och Bombardier utgår från Stage-Gate modellen i 
sin produktutvecklingsprocess precis som Cooper och Kleinschmidt’s (2001) beskriver. 
Många företag har vidareutvecklad denna processmodell för att bättre passa de enskilda 
företagens struktur som till exempel Electrolux, Företag X och Assa Abloy. Det som 
skiljer sig ifrån Cooper och Kleinschmidt’s (2001) teori är det sjätte steget som är en 
utvärderingsgate, denna gate tillämpas endast utav Assa Abloy och det rätt nyligen. 
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Scania, Företag Y och Opcom Energy är de företag som inte tillämpar Stage-Gate utan 
utvecklat egna processer.  

 

Innovation 
Så gott som alla företag nämner att innovation inom företaget är betydelsefullt och strävar 
efter att vara innovationsdrivande. Dock så har varje företag en egen definition utav vad 
innovation betyder i deras mening som skiljer sig ifrån OECD (2005) som syftar till att 
innovation är en implementering av en eller väsentlig förbättrad vara eller tjänst inom 
olika processer. Företagens definition på innovation speglar deras produkter de 
produceras samt deras kunder. För Företag Y är innovation när råvaran trä kan förädlas på 
något sätt så att slutprodukten blir väsentligt mycket mer värd. Denna definition liknar 
väldigt mycket Scanias och Assa Abloys syn på innovation, att skapa eller implementera 
nya idéer som skapar värde, dessa beskrivningar har ett tydligt drag till OECD (2005). 
Falcon tycker innovation är när företaget uppfinner en öl som smakar på ett nytt sätt 
samtidigt som den ser och doftar väl. Electrolux definition är helt och hållet kundens syn 
på produkten, dessa beskrivningar är mer en tolkning utav OECD (2005) definition. 
Företag X mäter sin innovation i antalet patent och för Opcom Energy är innovation inte 
lika viktigt. Bessant och Tidd (2007) förklarar att innovationer kan existera på fyra olika 
plan, dessa är produktinnovation som relaterar till förändringar som görs på de egna 
produkter företaget tillverkar. Dit kan många företag räknas in som till exempel Falcon, 
Electrolux, Opcom Energy, Företag X, Assa Abloy. Den andra kategorin är 
processinnovationer som riktar sig till hur produkten tas fram och den kategorin tillhör 
Företag Y, Scania och Bombardier. Genom att ha maskiner och tillvägagångsätt som 
ligger i framkant kan produkten tas fram på ett mycket effektivare sätt. Den tredje 
kategorin syftar till positionsinnovation som är förändringar i hur produkten introduceras 
på marknaden. Detta plan lyder bra under Falcons roll att försöka förändra 
förhållningssättet till öl. På samma sätt gäller det för Assa Abloy och företag Y som 
måste marknadsföra sina lås som det säkraste alternativet respektive producera produkter 
på nya marknader. Den fjärde kategorin är paradigminnovation som syftar till 
förändringar i de underliggande mentala modeller inom organisationer, förändringar som 
signifikant ändrar uppfattningar inom verksamheten som leder till innovationer. Denna 
kategori är svår identifierad på företagen. Rowley, Baregheh och Sambrook (2011) menar 
att positionsinnovation och paradigminnovation kan leda till en mängd process- och 
produktrelaterade innovationer men då måste studien göras djupare för att kunna urskilja 
sådana samband. 

Utvärderingar och hur de påverkar innovationsfrekvensen 
Som Cooper (2001) beskriver gör företagen utvärderingar när projektets har genomförts. 
Dessa utvärderingar tar med senaste uppgifter om intäkter, kostnader, utgifter, vinster, 
tidplan och prognoser. Dessa utvärderingskriterier går att se i de delaktiga företagens 
utvärderingar. Företagen utvärderar men strukturen för dessa ser olika ut samt fokus. Hart 
et al (2003) delar upp utvärdering efter lansering i en kortsiktig och en långsiktig 
utvärdering vilket inte kan tydas från företagen i denna studie förutom Electrolux som gör 
en utvärderingen efter lansering och sedan en efter en längre tid. De flesta företag gör 
finansiella utvärderingar samt kundutvärderingar. Sen finns det företag som har mer 
strukturerade utvärderingar som Scania, Electrolux, Företag X, Assa Abloy och 
Bombardier. Dessa riktas sig mot processen och produktutvecklingen och innehåller vissa 
av de punkter som Coombs, McMeeken och Pybus (1998) beskrivit, figur 3.  Saunders et 
al (2005) har i sin studie beskrivit fem kriterier som ska utvärderas efter lansering och 
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dessa är svåra att koppla till företagens utvärderingar, med de resultat som erhållits går 
det inte att dra några konkreta paralleller. 
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6. Diskussion  
I detta avsnitt följer först en diskussion om delstudien för att sedan kompletteras med en 
diskussion över hela studien. 

6.1 Diskussion delstudie 

Falcon är ett innovativt företag som vill främja innovation och det går inte riktigt säga om 
företagets innovation beror på företagets utvärderingar. Som nämnt i resultatet så är 
utvärderingarna främst till för försäljningsavdelningen och ledningen för att se hur 
försäljningen pågår. På det sätt som utvärderingarna främjar innovationen hos Falcon är 
att se hur olika beslut påverkar försäljningen och på så sätt se om dessa förändringar är 
bra eller dåliga.  

Företag Y producerar massvis med produkter och måste hela tiden utvecklas för att inte 
bli passerade utav konkurrenter. Skogsindustrin är väldigt konkurrerande och mycket av 
det som sker inom företaget är hemligt. För att behålla sin starka roll på marknaden är det 
viktigt att vara innovativt och på senare år har det blivit en viktig aspekt inom Företag Y. 
Utvärderingarna inom Företag Y riktar sig främst till kund och produkt och det är 
marknaden som utvärderas i större grad än själva organisationen, på så sätt kan en 
efterfråga tas fram och nya produktområden. Genom att Företag Ys utvärderingar 
fokuserar kring kundutvärderingar och produktutvärderingar ökar innovationsfrekvensen 
inom företaget genom att utveckla nya produkter inom de områden som kunder är 
intresserade utav. Men dessa utvärderingar görs inte efter en lanserad produkt utan 
kontinuerligt. 

De likheter som finns inom dessa två företag är att utvärderingarna efter lansering inte 
styr innovationsfrekvenser och egentligen inte har en så stor betydelse i företagets 
utveckling och process. Båda företagen utvärderar dock med olika fokus. Falcons fokus 
på utvärderingarna riktar sig mer mot den kommersiella avdelningen som med hjälp av 
utvärderingen kan ta rätt beslut. Företag Ys utvärdering riktas sig mer mot kund och 
produkt för att få inblick i hur den nya produkten fungerar. När studien påbörjades fanns 
tankar om att utvärderingarna skulle hjälpa företag att samla på sig kunskap och på så sätt 
öka innovationsprocessen till det bättre. Dock så spelar många andra faktorer in hur 
innovationer skapas som är mer direkta än utvärderingar som till exempel 
innovationsavdelningar och arbetsklimat. Råder en öppenhet för förändringar inom 
företaget och hur tillämpas nytänkande? Både Falcon och Företag Y har 
innovationsavdelningar som sysslar med dessa typer av frågor och har innovation högt 
upp på agendan. I Falcons fall påverkar utvärderingen inte alls innovationen utan mer 
talar om rätt beslut gjorts. Hos Företag Y påverkar inte heller utvärderingarna efter 
lansering innovationsfrekvensen. Dock så utvärderar Företag Y ständigt marknaden och 
till följd av det kan nya forskningsområden upptäckas som kan skapa innovationer. Hur 
kan då Falcon eller Företag Y utveckla sina utvecklingsprocesser om det inte är genom 
utvärderingar? Båda företagen tyckte att det var en brist att utvärderingar över 
produktutvecklingsprocessen inte gjordes och menade att det var alldeles för omständligt 
och att tiden inte fanns, ändå utvecklas företagen och fortsätter vara marknadsledande. 
Det betyder att en omfattande utvärdering inte är receptet för en lyckad 
utvecklingsprocess utan att denna utveckling kan skapas genom interaktion personer 
emellan och möten. Vägen till förändringar behöver inte alltid vara byråkratiska 
tillvägagångsätt utan kan vara korta men många oplanerade steg i rätt riktning. Det är 
ingen som säger att utvärderingar är något dåligt, men för att företag ska börja utvärdera 
måste proceduren vara värd att genomföra i förhållande till utvärderingens resultat. 
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6.2 Diskussion hela studien 

Så gott som alla företag utvärderar efter lansering på något vis med olika fokusområden 
som finansiell-, kund-, produkt- och processutvärderingar. De flesta företag gör en 
finansiell sammanställning efter lansering samt en kundutvärdering, några företag 
utvärderar även utvecklingsprocessen. Det som även är intressant är att fast det görs 
utvärderingar över produktutvecklingen hos Assa Abloy påverkar nödvändigtvis inte det 
innovationsfrekvensen. Detta leder till att det inte går att påstå att utvärderingar efter en 
lanserad produkt ökar innovationsgraden. Utvärderingarna kan mycket väl skapa nya och 
mer effektiva processer men ökar de i sin tur innovationsfrekvensen? Som tidigare nämnt 
i 6.1 Diskussion delstudie så är det mycket annat som också påverkar om ett företag är 
innovativt. Genom att utvärdera produktutvecklingsprocessen kan det vara ett led i flera 
som påverkar innovationsfrekvensen. Dock så nämnde Assa Abloy som är ett utav de 
företag som börjat utvärdera produktutvecklingsprocessen att det är lätt för 
utvärderingarna att bara hamna i hög och kunskapen inte tas tillvara på ett bra sätt, 
samtidigt som Företag Y beskrev att om en utvärdering kring utvecklingsprocessen ska 
göras måste den bli effektivare och resultatet utav den måste presenteras på ett vettigt sätt. 
Resultatet utav det hela blir att företag utvärderar för utvärderandets skull vilket är precis 
det som Falcon påpekade ”man ska inte utvärdera för utvärderingens skull”. Electrolux 
utvärderade också sin produktutvecklingsprocess genom diverse större möten med alla 
iblandade på företaget och där har vissa beslut gjorts som effektiviserat 
produktutvecklingen och gynnat innovationen. Det betyder att utvärderingarna som görs i 
ett företag måste utformas på ett sådant sätt att de passar respektive företag på bästa sätt. 
Informationen som fås genom utvärderingarna måste kunna tas tillvara på ett enkelt och 
smidigt sätt, samtidigt som det måste vara enkelt att tillämpa utvärderingsformen som 
görs. En effektiv utvärdering som har stor utvecklingspotential behöver inte se 
traditionsenlig ut med kryssfrågor utan kan mer vara ett öppet diskussionsforum där små 
ändringar görs kontinuerligt inom utvecklingsprocessen.  

De flesta företag fick sin innovation på olika sätt, genom innovationsteam, genom att 
implementera ordet innovation i företagets värdegrund eller genom att istället utvärdera 
marknaden och på så sätt få nya produktidéer som leder till ökad innovation. Innovation 
är väldigt komplext och det är svårt att avgöra vad som gör företag innovationsstarka och 
det är inte en speciell faktor som avgör om företag utvecklar nya produkter utan det är 
många olika faktorer där utvärderingar kan vara en men absolut inte den betydande 
orsaken. De betydande orsakerna finns mycket djupare inom företagets struktur och 
värdegrund som inte undersökts i denna studie.  

 

6.3 Fortsatt studie 

Efter denna studie har en större förståelse fått i företags arbete med utvärderingar och 
innovation. För fortsatta arbeten kring ämnet kan det rekommenderas att arbeta med en 
längre tidsram och följa olika företags projekt med en produkt från början till slut för att 
djupare se hur utvärderingsprocessen går. Detta leder i sin tur att det blir enklare att 
urskilja hur utvärderingar med olika fokusområden genomförs och hur pass stor roll de 
spelar för företagets utveckling. Skulle bra resultat erfordras skulle studien kunna genera 
värdefull information som kan användas till att hjälpa företag att visa hur utvärderingar 
kan gå till. 
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7. Slutsats  
 

7.1 Slutsatser delstudien 

Båda företagen jobbar aktivt med innovation och tycker att det är ett viktigt område för att 
behålla en stark position på marknaden. Dock är inte den största anledningen till 
företagets innovationsfrekvens utvärderingar. Innovationsfrekvensen bestäms snarare utav 
företagets generella syn på innovation och att aktivt jobba med innovation. Båda 
företagen var dock överens om att utvärderingar kring företagets struktur skulle gynna 
innovationsfrekvensen ännu mer men att det inte fanns tid för det. Den största 
anledningen till det är att det tar alldeles för lång tid och att det är för omständligt. För 
både Falcon och Företag Ys fall är inte den kunskap eller information som fås utav 
utvärderingarna avgörande för företagens innovationsfrekvens. 

 

7.2 Slutsatser hela studien 

Alla företag utvärderar på något sätt samtidigt som så gott som flesta företag har ett 
innovationstänk och en definition. Utvärderingarna ser däremot olika ut med olika 
fokusområden där den vanligaste utvärderingen har ett finansiellt och eller ett kundsyfte. 
Utvärderingarnas form är också olika, den kan bestå utav rapporter, möten eller 
presentationer. Hur utvärderingarna påverkar innovationsgraden skiljer sig från företag 
till företag, vissa lite mer än andra och vissa inte alls. Det går inte att avgöra om 
kunskapen som fås utav utvärderingarna påverkar produktutvecklingsprocessen så pass 
mycket att innovationsfrekvensen har ökat. Utan det är många andra faktorer som spelar 
roll om ett företag producerar innovativa lösningar där utvärderingarna är en utav dessa 
faktorer.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

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? 

 
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? 
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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 – Resultatsammanfattning hela studien 
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 
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 
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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. 

 

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 
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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 patent komma från möten med 
lastbilschaufförer med idéer som sedan vidareutvecklats hos Scania. 
 

Electrolux 

Electrolux är en tillverkare av hushållsapparater med cirka 58 000 anställda och med 
verksamhet förlagd över hela världen. Respondenten är utvecklingsansvarig för alla 
småapparater förutom dammsugare som är en egen del eftersom den är så pass stor. 
Eletrolux har en egenutvecklad PU-process som ständigt förfinas av det s.k. 
Projektkontoret där alla projektledare är med. Företaget använder sig av Stage-gate 
system under processens gång. Efter produktlanseringen kommer en checkpoint som heter 
”Feedback”. Produkten säljs i några månader och sedan undersöks vad som händer på 
fältet, detta inkluderar olika produktrelaterade kriterium. I checkpointen utvärderas också 
hur processen har funkat och hur processen kan göras effektivare. Ansvaret för 
återkopplingen innehas av ”Product Care”, som är en annan del av R&D organisationen, 
som har hand om produkter i produktion. Informationen från utvärderingen sammanställs 
och förmedlas med hjälp av en presentation för alla intresserade parter. I presentationen 
tittar man på alla berörda aspekter, för att bl.a. se hur mycket fel företaget hade jämfört 
med planerna. Utvärderingarna är viktiga för att Projektkontoret ska kunna förfina PU-
processen. Innovation definieras i företaget från konsumentens synpunkt, det som 
konsumenten upplever som någonting nytt är innovation oavsett vad det är. Electrolux har 
som exempel på förändringar som gjorts utifrån utvärderingar och främjat innovation, 
under produktframtagningsprocessen lagt om gränsen mellan ”Advanced Development” 
gruppen och produktutvecklingsgruppen. Detta för att motverka att 
produktutvecklingsgruppen kastar bort tid och ett färdigutvecklad koncept genom att 
börja om från början istället för att ta fram en produkt. Ändringen har gjort att det har 
blivit effektivare att få innovationen ut som en färdig produkt. Det går att diskutera ifall 
företagets definition av innovation medför att innovationsfrekvensen kan sägas har ökat. 

 

Företag X 

Företaget X tillverkar borrsystem med en egenutvecklad borrteknik. Företaget är 
medelstort och har kunder över hela världen. Respondenten är ansvarig för FoU på 
företaget i arbetsuppgifterna ingår också att ha kontakt med andra delar av företaget som 
produktion och marknad. Företaget strukturerar upp sin PU-process med faser och efter 
varje fas utförs en utvärdering med teamet om allt funkar som det ska, enligt 
respondenten använder företaget en sorts stage-gate process. Den sista fasen i företagets 
PU-process är lansering och efter denna fas tar Service-avdelningen över och undersöker 
hur produkten funkar för kunden och om det finns några problem som måste åtgärdas. 

Efter lanseringen skapar företaget en s.k. Produktgrupp som består av personer från alla 
avdelningar inom företaget alltså service, utveckling, marknad och produktion.  
Utvärderingens huvudfokus ligger alltid på kunden där kriterium som t.ex. kundnöjdhet 
utvärderas. Andra områden som ligger fokus är kostnadseffektiviteten, avkastningen, och 
hur effektivt PU-processen genomgås. Utvärderingens fokus har skiftat från att ligga 
främst på den färdiga produkten till att ligga på kunden. 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 
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parterna. Enligt respondenten är hans och företagets definition av innovation lik, 
innovation är något som kan patenteras. 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. 
Produktutvecklings-processen hade en tendens att gå för snabbt och ostrukturerat. 
Produkterna skulle tas fram så snabbt som möjligt vilket ledde till att gater inte togs på 
allvar då de ansågs vara tidsödande. Utvärderingen gjorde att processen ändrades genom 
att bli långsammare och mer strukturerad. Tidigare missades många idéer på produkter, 
processer, funktioner m.m. men i den nya processen noterades de vilket i sin tur har enligt 
respondenten lett till att patientantalet har ökat och har haft en uppåt kurva sedan 
förändringen. 

 


