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Sammanfattning 
Innovation kan ses som det viktigaste i dagens företag, studien riktar sig därför till att 
identifiera och analysera de källor vilka bidrar till innovativa produkter. Detta för att 
konkretisera på vilket sätt produktinnovation skapas. Bakgrunden till undersökningen är 
att innovation i dagens läge är komplex då det krävs en bred insamlig av kunskap och 
idéer för att kontinuerligt skapa innovativa produkter. Den bakomliggande anledningen 
är den allt snabbare växande teknologiska utvecklingen tillsammans med de konstant 
förändrade konsumentbehoven. Studiens forskningsgrund baseras därför på identifiering 
de olika källor som ger ett starkt bidrag till innovativa produkter, samt att analysera 
källornas vikt inom förstudien och huruvida de eventuellt påverkas av projektstorlek 
och företagets inriktning.  

Studien har baserats på empiriska studier av tre företag med olika storlek och inom olika 
branscher. Vilket också bekräftas utifrån tre andra skribenters arbeten vilket utgår från 
samma forskningsgrund och intervjuguide. Utifrån intervjuerna i studien identifierades 
elva bidragande källor till produktinnovation, vilka är: intern och extern öppen 
innovation, externa källor och samarbetspartners, direkt kreativitet hos anställda, olika 
former av genereringsaktiviteter, inverkan av design och tillverkning, 
framtidsutveckling, prototypsframställning, områdesexperter, nya trender och teknologi 
samt innovation direkt kopplat till produktutvecklingsteam. Störst inverkan av 
innovationskällorna var i de inledande stegen av förstudien där problemformulering 
fastställs. Resultatet visar även på att innovation härstammar utifrån brister eller behov 
hos marknaden eller kunder. Vidare så har även en identifiering gjorts att kundbehov 
kan indelats i ett implicit (omedvetet) behov och ett explicit (medvetet) behov. Studien 
visar på att de större företagen tenderar att vara mer marknadsinriktade och de mindre 
företaget mer konsumentinriktade i de inledande stegen av produktutvecklingen. 

Konsekvenserna av detta är att de mindre företagen har en större frihet att ta större 
inflytande från trender och kunder till produktutvecklingen. En förklaring är att de 
större företagen i regel utvecklar mer komplexa produkter med fler randvillkor för 
tillverkningen. Detta blir en försvårande omständighet för att hämta innovation från 
utomstående källor vilket gör att mer utveckling sker där internt och efter 
marknadsbehov.  
 

  



 

 

 

Förord 
Studien har gjorts som kandidatexamen inom Integrerad Produkt Utveckling (IPU) med 
kurskod MF112X. Projektet omfattar totalt 15,0 högskolepoäng och har genomförts 
under perioden januari-maj 2013. Studiens är en fördjupning i företags 
produktutveckling och innovation. Vilket har inriktats till att analysera de bidragande 
källor till produktinnovation och hur de fördelas samt viktas under förstudiefasen. 
Vidare analyseras även effekten av företagets inriktning och storlek på vilken 
innovationskälla som är mest betydande till skapandet av innovation.  

De företag som har medverkat i den individuella studien är: Volvo Cars, Mölnlycke 
Health Care och Vitamin Well, vilka kan ses som marknadsledande inom deras 
specialområden. Volvo Cars lägger en stor vikt på säkerhet, miljöhänsyn och kvalité och 
kan ses som den ledande biltillverkaren inom på säkerhet. Mölnlycke Health Care är ett 
av de världsledande företagen inom engångsprodukter och servicelösningar för 
sårbehandling. Vitamin Well är specialinriktade inom tillverkning av vitamindryck som 
är nyttigare än läsk för deras konsumenter. I studien ingår även arbetet från tre andra 
skribenter, Mikaela Lagebjer Kekkonen, Niclas Zachrisson och Tobias Brandter. Vilka 
har utfört sina studier kring samma förstudiearbete och intervjuguide. Resultatet utifrån 
deras studie finns med som appendix och riktas till att validera de analyser och resultat i 
denna rapport. 

 

Skribentens tacksägelser  

Ett stort tack riktas till Ander Berglund som varit handledare och koordinator för 
kandidatexamensarbetet. Ett speciellt tack riktas även till alla som medverkat i 
intervjuerna, Lars Bramstång (Volvo Cars), Ulf Johannison (Mölnlycke Health Care), 
Jonas Pettersson (Vitamin Well) och Bo Johannisson (frilans inom företagsstrategi och 
företagsrådgivning). Dessutom riktas även ett tack till de andra skribenterna, Mikaela 
Lagebjer Kekkonen, Niclas Zachrisson och Tobias Brandter.  Vilket varit ett stort stöd i 
förstudiearbetet och för resultatet av denna studie.  
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1. Introduktion och problembakgrund  
Studien innefattar en fördjupning inom produktinnovation, vilket baseras på empiriska 
studier av företags metoder för att skapa innovativa produkter. Rapporten presenterar 
inledningsvis en övergriplig presentation av studiens bakgrund och probleminriktning. 
Därefter inleds en mer specifik fördjupning av teorin och litteratur som krävs för att 
följa arbetets analyser och resultat. Därtill beskrivs studiens syfte, frågeställning och 
avgränsningar vilket är kopplade till den inledande problembakgrunden och 
teoristudien. Utifrån denna grund förtydligas den metod som arbetet kommer att utföras 
på, vilket därefter följs av resultatet från studien. Efter det följer en djupare analys av 
resultatet vilket kopplas mot frågeställningen. Slutligen presenteras slutsatserna som 
dras samt en diskussion över studien. Analysen baseras även på de övriga skribenternas 
summerade arbete vilket presenteras i Bilaga 2.  

Som inledning till studien bör det först nämnas att innovation är ett svårdefinierat 
begrepp vilket ofta citeras eller tolkas olika. Generellt preciseras innovation till en idé 
med ett kommersiellt värde. Innovation är en stor drivmotor i företag vilket är en grund 
i utveckling av produkter. I dagens läge är innovation en av de absolut viktigaste 
hörnstenarna för att skapa och bibehålla konkurrenskraft på en marknad. Dessutom 
krävs ett bredare synsätt på innovation, då det inte längre går att enbart se vad 
marknaden efterfrågar, vilket vidare förklaras senare i rapporten. Det krävs således ett 
mer öppet synsätt att tänka kring hur innovation skapas. Det är därför nödvändigt för 
företag att ta in idéer och synpunkter på ett mycket bredare spektrum, dels inom den 
interna verksamheten och för den externa verksamheten.  

Vikten av innovation undersöktes inledningsvis i en inledande intervju med Bo 
Johannisson, se Bilaga 1. Denna intervju identifierade en förändring av fokusering på 
utveckling sedan Andra Världskriget. Direkt efter krigets slut fanns en stor global brist 
utav råvaror vilket gjorde att innovation riktades till att på bättre sätt framställa råvaror. 
Detta gjorde i sin tur att råvarulagren mättades och att fokusering istället lades på att 
effektivisera produktion och tillverkning. Under 60- och 70-talet kom revolutionerande 
innovation kring förbättrad produktion och tillverkning. Detta gjorde sedermera att mer 
produkter tillverkades än det fanns behov till. På grund av detta övergick fokus för 
utvecklingen under 90- och 00-talet till att identifiera och fylla de hål som fanns på 
marknaden. I dagens läge är de flesta marknader välkända och exploaterade, vilket gör 
att fokuseringen av innovation istället läggs på att förstå kunders behov. Tidigare har 
företag kunnat skapa konkurrenskraft genom analyser av marknader eller genom 
förbättrad produktivitet. Numera är det istället de företag som riktar sina produkter mot 
att lösa behov hos kunder, som är de som vinner mark. Denna omställning är inte enkel 
eftersom det krävs mer öppenhet och bredare insamling av kunskap, för att dels förstå 
kundbehoven och hitta innovativa lösningar riktade emot dem. Detta gör att innovation 
för dagens företag är mer komplex än tidigare.  

Vidare preciseringar, förklaringar och förtydliganden samt de källor som 
problembakgrunden baserats på, presenteras i Kapitel 2: Teori och litteraturstudie.  
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1.2. Syfte 

Konkurrenskraften hos dagens företag skapas genom att identifiera och lösa behov. 
Vilket tidigare nämnts, krävs ett väldigt brett flöde av idéer från företagets interna 
verksamhet samt en stor öppenhet för att ta in synpunkter och idéer från externa källor. 
Syftet med rapporten är därför att undersöka företagens källor till produktinnovation för 
att tydligare definiera de verktyg som finns för att skapa innovativa produkter.  

Syftet med studien riktas därför till att undersöka ursprunget för innovation i företag. 
Detta görs genom att undersöka vilka innovationskällor som företag kan använda sig av 
för att skapa innovativa produkter. För att dessutom undersöka hur dessa 
innovationskällor nyttjas, undersöks också hur dessa källor används under förstudien. 
För att eventuellt identifiera skillnader mellan företag analyseras även inverkan av 
projektstorleken och företagets inriktning. Detta för att skapa en enhetligare bild av 
företagets innovativa verksamhet, samt att undersöka hur den av företagets 
innovationskällor, storlek och inriktning. Den slutgiltiga undersökningen riktas till att 
bli en grund och fördjupning i hur företag kan utveckla mer innovativa produkter, 
utifrån deras storlek och inriktning.  

 

1.3. Frågeställning 

 Vilka källor bidrar till produktinnovation och hur viktas de i de inledande 
stegen av produktutvecklingsprocessen? 
 

 Hur påverkar projektstorlek och företagets inriktning vilken källa som anses 
som mest primär? 
 

1.4. Avgränsningar 

Studien har riktats till innovation i de inledande stegen i produktutvecklingsprocessen. 
Fokus har lagts kring förstudiefasen och problemformuleringen, vilket är grunden för 
alla utvecklingsprojekt. 

De respondenter som valts ut att delta i studien har en stor övergriplig kunskap kring 
produktutvecklingsprocessen samt kunskap om hur företaget arbetar med att få fram 
kreativa idéer och innovation. Inriktningen av projektet har lagts på att undersöka hur 
företaget i stort, styrt av ledningen, gör för att utveckla innovativa produkter. 
Fokusering har därför inte lagts i detaljnivå kring utvecklarnas arbete med innovation.  

De projekt som analyseras är till storlek omkring 200 anställda, ner till små 
utvecklingsprojekt med mindre än 10 anställda. Inga analyser har gjorts kring 
organisationsstrukturer, arbetsmiljö eller innovation inom marknadsföring och 
försäljning, då fokuseringen enbart lagts kring produktinnovation. 

Inget utomstående uppdrag eller finansiering har lagts på projektet. Av resursskäl har 
därför två av intervjuer gjorts över telefon då dessa företag har huvudkontor i Göteborg.  
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2. Teori och litteraturstudie 
I detta kapitel beskrivs den kunskap som behövs för att förstå studien. Dessutom läggs 
en kunskapsmässig grund för att tydligare följa de resultat, analyser och slutsatser som 
dras utifrån resultaten från den empiriska studien.  

 

2.1 Innovation: definitioner och förtydliganden 

Innovation är ett modernt begrepp vilket ofta citeras, den allmänna definitionen 
specificeras enligt Forbes (Clark, 2012) till att:  

 ”innovation är en idé med ett kommersiellt värde.”  

En annan definition som gjorts av Scott Anthony (Anthony, 2012) är att innovation kan 
definieras som:  

 ”något nytt som har en påverkan.”  

Vidare så preciseras en mer specifik definition för just produktinnovation enligt 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2005) till att:  

 ”Produktinnovation är en produkt eller tjänst som är ny eller signifikant 
 förbättrad med avseende på dess egenskaper eller användningsområde. Detta 
 inkluderar signifikanta förbättringar i de tekniska specifikationerna, 
 komponenter och material, programvara, användargränssnitt och funktionella 
 egenskaper.”  

Den process som innovation skapas utifrån är även den komplex och svårdefinierad. 
Denna process beskrivs bäst utav Tim Brown, som är verkställande direktör för 
företaget IDEO. Tim Brown beskriver i en intervju med McKinsey att innovation kan 
ses som en process utav en rad divergenta och konvergenta aktiviteter (Mendonca & 
Hayagreeva, 2008). Ytterligare anser Brown att problemidentifiering och 
problemformulering är de absolut viktigaste stegen inom produktutvecklingsprocessen. 
Den grund som definieras i det inledande steget är helt avgörande för det resultat och 
idéer som senare i utvecklingen tas fram.  

Vikten av innovation i företag är extrem hög. Innovation kan även ses som den 
viktigaste immaterialrättsliga kunskap som företag besitter enligt (Greenhalgh & 
Rogers, 2010). Genom kontinuerlig innovation och utnyttjande av ny teknologi kan 
företag skapa sig en långsiktig hållbarhet på en marknad (McDermott & O'Connor, 
1999). I dagens industrier krävs det därför en större medvetenhet om innovation och var 
det härstammar ifrån. Det är också essentiellt för företagsledningen att skapa en 
sammanhållning och enhetlighet av företagets kunskaper, kompetenser och 
produktserier (Kelly & Littman, 2001). Företag och företagsledningen är tvungna att gå 
längre än att endast förbättra nuvarande produkter för att skapa en långsiktigt hållbar 
framtid. På grund av det krävs det också en ökad kunskap kring vad innovation är och 
från vilka källor innovativa produkter skapas.  

Innovation som begrepp är inte heller entydigt utan indelas beroende av hur ny 
produkten är och den marknad den riktas till (Anthony, 2012). För produktinnovation 
finns fyra olika huvudtyper; inkrementell innovation, påbyggnadsinnovation, radikal 
innovation och innovation inom förbättrande av produktens erbjudande. Hur de 
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definieras går att avläsa ur Figur 1. Radikal innovation definieras exempelvis som en ny 
produkt applicerad på en ny marknad.  

 

Figur 1 Olika typer av innovation beroende av produkt och marknad (Anthony, 2012) 
(Bilden är skapad utifrån boken The Little Black Book Of Innovation) 

 

2.2 Vad är grunden för innovation? 

Inledningsvis förklaras innovationsprocessen som det arbete vilket lägger grunden för 
produktutvecklingen (Heygate, 1996). Till innovationsprocessen räknas de inledande 
stegen utav produktutveckling, problemformulering, förstudie och konceptgenerering. 

Vikten av kundernas påverkan till innovation och företag beskrivs av Steve Blank 
(Blank, 2006). Författaren menar att det viktigaste för nystartade företag, så väl som 
redan existerande, är att ha en tydlig definiering utav de kunder så väl som de 
marknadssegment som produktutvecklingen inriktas till. Författaren menar att de första 
stegen i innovationsprocessen är att hitta kunder, därefter att validera kunder, skapa en 
kundprofil och därefter inleda ett projekt.  

Vidare preciseras detta av John Mullins (Mullins, 2006), till att företags innovativa 
förmåga byggs upp baserat på ett makroperspektiv och ett mikroperspektiv för både 
industrin och marknaden. Makroperspektivet för marknaden ser på stoleken på 
marknaden hur mycket som spenderas. Som motsats är mikroperspektivet, som mer 
riktas till kunders vilja att betala för en produkt och det mervärde som de får utav 
produkten. Liknande för industrin blir, i makroperspektiv, de påtryckande krafterna från 
industrin enligt (Porter, 2000) samt i ett mikroperspektiv blir företagets egen 
differentiering mot konkurrenter på den givna marknaden. 

Marknaden är ett begrepp som innefattar företagets alla konsumenter. Marknadens 
behov är därför inte identiskt med kundens individuella behov. En förtydligande 
liknelse görs utifrån (Christensen, Cook, & Hall, 2006) där marknadens behov 
visualiseras som behovet av fler borrmaskiner och kundens faktiska behov som behovet 
av ett nytt hål i väggen. Som tillägg till detta ges det totala värdet av en ny produkt av 
att identifiera och lösa ett problem på marknaden eller för konsumenten (Narayanan, 
Padhi, & Williams, 2012). 
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2.3 Produktutveckling i dagens företag 

Generellt sker produktutveckling enligt processen från (Ullman, 2010). Vilket påvisar 
att grunden och drivkraften för utveckling är: ny teknologi, marknadstryck och 
produktförändringar, se Figur 2. Utifrån den grunden utvecklas produkten vidare genom 
en rad olika delsteg fram tills en färdig produkt.  

 

Figur 2 Traditionell produktutvecklingsprocess (Ullman, 2010) (Bilden är skapad 
utifrån boken The Mechanical Design Process) 

För att jämföra med den traditionella produktutvecklingsprocessen ovan ges ett exempel 
från företaget Apple (Lachinsky, 2012), se Figur 3. Apple har under de senaste åren 
lanserat revolutionerande innovativa produkter, vilket har lett till att de nu värderas som 
det mest värdefulla företaget enligt (Forbes, 2012). Därför är deras utvecklingsprocess 
intressant att ta med i studien som referens mot den traditionella.  

 

Figur 3 Apples produktutvecklingsprocess (Lachinsky, 2012) (Bilden är skapad utifrån 
boken Inside Apple) 

Produktutveckling hos Apple baseras på design och kundperspektiv. Vilket till en högre 
grad stämmer överens med nutidens tillvägagångssätt att skapa konkurrenskraft enligt 
Bo Johannisson, se Bilaga 1. Den vitala skillnaden är att Apple helt exkluderar påverkan 
av marknaden och istället fokuserar internt och i ett mikroperspektiv utifrån (Mullins, 
2006). Vidare så skapar Apple sin styrka och konkurrenskraft genom att frambringa helt 
nya marknader genom radikal innovation enligt (Capozzi, Kellen, & Smit, 2012).  

 

2.4 Innovationskällor i företag under förstudiefasen 

Den övergripande fördelningen mellan innovation i företag härstammar antingen från 
den interna verksamheten eller från helt externa källor. Inom de båda områdena finns ett 
flertal olika källor som innovation kommer ifrån. Men även kunskapen om 
innovationskällorna är en viktig del för produktutvecklingen enligt (von Hippel, 1988).   

Innovation inom företagets interna verksamhet 

Öppen innovation definieras som idéer som inte kommer från en sluten krets i en 
organisation. Öppen innovation härstammar ofta från externa källor eller från andra 
avdelningar i den interna verksamheten (Chesbrough, 2003). Fördelen med öppen 
innovation är att företagets interna kunskap och kreativitet kopplas samman för att 
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enhetligt utveckla nya produkter. Bidraget från den öppna innovationen behöver inte 
enbart vara idéer utan kan även vara nya problemområden eller identifieringar från 
anställda.  

Innovation inom den interna så väl som den externa verksamheten kommer utifrån 
individuell kreativitet hos anställda. Genom att uppmuntra till öppen diskussion, och 
tankeverksamhet i avvikande riktningar underlättas möjligheten till utnyttjande av den 
fulla potentialen hos sina anställda (Kelly & Littman, 2001).  

Under förutsättning att samtliga anställda inom ett företag innehar förmåga till kreativt 
tänkande, har ledningen möjlighet att arbeta på sätt som antingen uppmuntrar eller 
motverkar denna förmåga. Om anställda tillåts att utveckla sin kreativa förmåga kan 
detta vara starkt bidragande till företagets långsiktiga framgång. Människor med kreativ 
och innovativ potential är mer benägna att utöva kreativitet och innovation om de 
uppfattar ett starkt stöd från deras överordnade (DiLiello & Houghton, 2006). Att visa 
ett sådant stöd innebär till exempel att man tydligt håller en öppen attityd mot 
risktagande och att man erbjuder nya möjligheter för de anställda att utveckla sin 
kompetens.  

Även om det i många fall kan vara så att innovation uppstår som en slumpmässig 
konsekvens, så ska en aktivitet som till exempel allmän brainstorming inte underskattas 
som ett verktyg för att stimulera och framkalla innovativa idéer (Ullman, 2010). 

Innovation från externa källor 

Som tidigare nämnts definieras öppen innovation som de kunskaper och idéer som inte 
kommer från en sluten krets inom en organisation, utan härstammar från utomstående 
bidrag till produktutvecklingen. Öppen innovation behöver därför inte heller enbart 
riktas mot den interna verksamheten utan kan vara bidrag från helt externa källor, så 
som konsumenter, tävlingar eller testgrupper (Pedrosa, 2013). De externa källorna kan 
vara olika former av konsultuppdrag, kunders synpunkter och många fler.  

Det behöver inte heller vara personers kunskap eller idéer som är en källa till innovation 
utan även andra faktorer kring företagets verksamhet spelar in (von Hippel, 1988), 
typexempel på detta är trender, förändringar i marknaden eller teknologi. Användarens 
aspekter är också en viktig aspekt enligt författaren. Det är därför viktigt att basera 
utvecklingen på en stor del utomstående synpunkter och idéer. Författaren menar även 
att utvecklingen kontinuerligt bör kopplas mot experter och utomstående för att verifiera 
och vidareutveckla idéer. 
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3. Metod 
Rapporten baseras på empiriska studier utifrån tre intervjuer vilket utförts av skribenten. 
Företagen har undersökts kvalitativt, där deras produktutveckling, innovation och 
huvudsakliga inriktning har utvärderats. Resultatet från dessa studier valideras även 
utav ytterligare sex intervjuer vilket gjorts av andra skribenter utifrån en gemensam 
intervjuguide. Dessa resultat presenteras i Bilaga 2 och den gemensamma 
intervjuguiden i Bilaga 3. I detta arbete läggs mest vikt på de egna intervjuerna med 
Volvo Cars, Mölnlycke Health Care och Vitamin Well. Vilka är tre företag av olika 
storlek och som är nischade inom ett specifikt område i deras bransch. Företagens 
styrkor är inom innovation och de kan ses som marknadsledande inom det 
marknadssegment de arbetar i. Volvo Cars är ledande inom säkerhet för personvagnar, 
Mölnlycke Health Care inom avancerade sårvård och sjukvårdslösningar och Vitamin 
Well inom innovativ dryck. Genom denna fördelning av olika företag finns en 
förhoppning om att få en relativt översiktlig bild över företags innovativa arbete sker 
utifrån olika typer av produktutveckling, storlek och inriktning. 

Problemområdet och den bakomliggande teorin identifieras genom litteraturstudier, 
vilket lägger en grund för den fördjupade studie inom området. Den grundläggande 
teoretiska bakgrunden har hämtats från databaserna: Harvard Business Review, Forbes 
Business Review och från McKinsey Quartlerly. Vilket gett en övergriplig bild av 
företags affärsverksamhet kopplad mot innovation. Mer fördjupade undersökningar av 
de olika innovationskällor och metoder för att frambringa innovation har hämtats från 
databaser som KTH Primo och Google Scholar. Sökord som har använts i databaserna 
är: innovation sources, innovation management, corporate innovation, open innovation, 
manage innovation, product development och innovation.  

Vilket tidigare kort har nämnts baseras undersökningen på kvalitativa studier enligt 
(Kvale, 1997). Detta gäller dels för de individuella intervjuerna samt de intervjuer som 
gjordes av andra skribenter. Intervjuerna görs utifrån en gemensam intervjuguide för att 
resultaten ska bli enhetliga. Intervjuguiden består utav en strukturerad del och en 
kortare öppen del, vilket kan ses som semistrukturerad enligt (Westlander, 2000). Den 
strukturerade delen av intervjun inriktas till att skapa en generell bas för alla intervjuer, 
där frågor som företagets innovation, processer och produktutveckling undersöks. Den 
öppna delen av intervjun riktas till att fylla på och komplettera den strukturerade delen, 
samt att klargöra eventuella misstolkningar. I denna del låts den intervjuade reflektera 
fritt och addera information till tidigare uttalanden. 

Utifrån resultatet från intervjuerna görs djupare analyser av företagens verksamhet och 
de processer och metoder de har för att skapa innovativa produkter. Mer specifikt görs 
analyser utav deras nuvarande produkter och produktutvecklingsprocesser, för att sedan 
övergå till fokusering kring företagets innovation och innovationsprocesser. När en 
enhetlig bild av företagets verksamhet fastställts görs en studie utav deras bidragande 
källor till innovation och när de nyttjas inom förstudien. Därefter görs analyser och 
utvärdering utav materialet som helhet.  
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3.1 Metoddiskussion  

En styrka med studien är att den har baserats på undersökningar av tre olika företag 
inom olika branscher och storlek, vilket gett en enhetlig bild på de innovationskällor 
som företag kan använda. Vad som bör poängteras är att detta inte är en fullt definierad 
och komplett bild utan blir mer inriktad mot just dessa företag. För att komplettera 
studien bör fler intervjuer göras på liknande företag för att ytterligare validera eller 
ifrågasätta bilden som skapats av rapporten.  

Vad som bör understrykas är att undersökningen av de innovationskällor som existerar 
kanske inte borde analyserats kvalitativt. Istället hade dessa kunnat ha undersökas med 
en kvantitativ studie, för att få fram en bredare insamling av olika innovationskällor. 
Undersökningen av skillnaderna mellan företagen bör dock fortsatt ha gjorts utifrån 
kvalitativa studier, för att undersöka skillnaderna mellan företaget och dess verksamhet 
mer detaljerat. 

Metoden semistrukturerad är lämplig, då mestadels av innehållet fås inledningsvis av 
den strukturerade delen, vilket sedan kan kompletteras utifrån den öppna delen av 
intervjun. Tillsammans ger detta en enhetlig bild av företagets verksamhet.  

 

3.2 Reliabilitet och validitet 

Då innovation är ett svårdefinierat ämne vilket identifierades i tidigt skede av arbetet 
kan detta även ha påverkat resultatet från intervjuerna. En enhetlig bild definierades inte 
inför varje intervju vilket kan ha gjort att respondenterna kan ha haft klart olika 
uppfattning om ämnet innovation samt produktinnovation.  

De olika innovationskällorna och deras viktning skapades utifrån direkta frågor samt 
öppen diskussion, detta för att det i vissa fall var svårt att ställa enbart direkta frågor för 
att konkretisera ämnet produktinnovation och företagets innovationskällor. Detta kan ha 
gjort att det skett en variation mellan företagens svar och eventuella missuppfattningar 
eller tolkningsfel.  

Intervjuerna med Volvo Cars och Mölnlycke Health Care gjordes över telefon vilket 
också är en ytterligare grund för feltolkningar eller eventuella missuppfattningar.  

En identifiering som gjorts är att områdesexperter inte är delaktiga i hela förstudien, 
utan resultatet gav att de är som mest delaktiga i inledande och valideringssteget. Enligt 
teoribakgrunden bör experter regelbundet kopplas mot utvecklingen. En orsak kan vara 
att frågan ställdes som konsultation från experter och inte mer öppet kring hur experter 
används.  

Utifrån den individuella studiens resultat identifierades fyra processteg inom 
förstudiefasen av produktutvecklingen, se inledande delen av Kapitel 4: Resultat. Dessa 
har i efterhand konstruerats för att tydligare presentera i vilken fas innovationskällan ger 
mest bidrag. Detta gör att eventuella feltolkningar eller missuppfattningar kan ha 
påverkat resultatet. Utifrån intervjun har svaren placerats där det mest överensstämmer 
med respondentens förklaring.   
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4. Resultat 
En central del av resultatet från intervjuerna är undersökning av de innovationskällor 
som företaget använder. Utifrån intervjuerna identifierades elva olika innovationskällor:  

 Intern öppen innovation vilket avser sammankoppling utav företagets totala 
resurser och kunskaper. 

 Extern öppen innovation vilket identifieras som idéer eller kunskap från helt 
externa källor som kundförfrågningar, tävlingar eller andra kundbidrag. 

 Externa källor och samarbetspartners exempelvis konsultuppdrag, helt utlagd 
utveckling och innovation, partnersamarbeten och källarbolag. 

 Kreativitet hos anställda, den kreativitet som är oberoende av processer eller 
modeller utan är den kreativitet eller engagemang som anställda besitter vilket 
driver nya lösningar. 

 Olika former av genereringsaktiviteter skapande av kreativa lösningar från 
olika processer och modeller. 

 Design och tillverkning drivkraften från design och tillverkning till förbättring 
av produkter. 

 Framtidsutveckling identifieras som konceptuell utveckling för att visualisera 
hur företagets produkter kommer att se ut i framtiden. 

 Prototypsframställning realisering av idéer för utvärdering och analyser.  
 Områdesexperter konsultering från exempelvis forskare och professorer vilka 

ligger i framkant av forskning. 
 Trender och ny teknologi är en drivmotor till nya produktmöjligheter. 
 Produktutvecklingsteam är innovation och utveckling vilken direkt är kopplad 

till produktutvecklarnas arbete. 

Utifrån studien av de tre företagen identifierades fyra avgränsade faser inom förstudien. 
Dessa kan preciseras till en inledande fas, en genereringsfas, en bundlingsfas samt ett 
slutligt idévalideringssteg. Det inledande steget är sammankopplat med 
problemformuleringen, vilket ligger som grund och bas för projektet. I detta steg 
identifieras problemområden vilket sammanställs till en problemformulering för 
utvecklingsprojektet. Steg två, är att generera nya idéer och lösningar mot det problem 
som ställts upp. Därefter inleds ett så kallat bundlingssteg där idéer och lösningar 
sammankopplas tvärorganisationellt. Det avslutande steget är ett idévalideringssteg, där 
idéer och lösningar utvärderas och analyseras utifrån problemformuleringen. De fyra 
processtegen är helt tagna från resultatet av intervjuerna. Dessa steg har används främst 
i syfte att tydligt presentera uppdelning av innovationskällorna under förstudiefasen av 
produktutvecklingen.  

I slutet av varje intervju presenteras resultatet utifrån hur företagen använder sig av 
innovationskällorna samt hur de viktar dem under förstudiefasen av 
produktutvecklingen. Detta presenteras i Tabell 1 till 4.  
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4.1 Intervju med Volvo Cars 

Intervjuad: Lars Bramstång, Director Connectivity, Volvo Cars  

Den 28:e mars 2013, telefonintervju 

Respondentens titel är som Director Connectivity vilken överser hela Volvo Cars arbete 
med uppkoppling tvärs alla bilprojekt, samt står som tekniskt ansvarig för viss del av 
produktionen. Respondenten har arbetat på företaget i över fem år och har god kunskap 
även i andra områden av verksamheten. Företaget har en internt väldefinierad 
värdegrund och målsättning, vilket är den grund vilket alla projekt verifieras och 
godkänns utifrån. Värdegrunden är också basen för företagets differentiering och 
varumärkesprofil inom bilindustrin. Företaget har en stark profilering inom säkerhet, 
miljöhänsyn och kvalité. Dessa tre områden är de som Volvo Cars ständigt arbetar för 
att vara specialiserad inom.  

Avgränsning av intervjun 

Intervjun baseras övergripligt på exempel från företagets lanserade produkter samt deras 
arbete inom Den uppkopplade bilen, där tekniken för hemelektronik kombineras med 
den mer konservativa bilindustrin. En av de stora utmaningarna för Volvo är att vara i 
fas med den allt växande hemelektronikbranschen, vilka har mycket kortare 
produktcykler och ledtider. Volvo Cars utveckling kopplas därför löpande mot att förstå 
och analysera marknadens långsiktiga behov, detta för att hitta hållbara lösningar som 
inte blir daterade redan efter några år. Företaget fokuserar därför kring att analysera vad 
kunden efterfrågar nu och i framtiden. De verktyg som används specifikt för detta är 
Market Intelligence (marknadsundersökningar) och utveckling av framtidskoncept.  

Volvo Cars produktutveckling 

Företagets utveckling sker löpande i olika bilserier vilka måste förnyas och förbättras i 
sjuåriga produktcykler. Inom dessa produktcykler sker mindre av utvecklingsprocesser i 
olika avdelningar eller underprojekt som till exempel Den uppkopplade bilen. Generellt 
för all utveckling är att den görs enligt en process i tre steg se Figur 4. Processen inleds 
med en problemformulering baserad på företagets värdegrund vilket följs av en 
förstudie för att slutligen övergå till ett exekveringsprojekt. Inom förstudien 
sammankopplas problemformulering, marknadsaspekter och kundperspektiv som grund 
för att skapa och validera de idéer och lösningar som tas fram. All deras utveckling 
baseras på bundling, vilket kan ses som sammankoppling av idéer och lösningar men 
också med andra områden och avdelningar i företaget. Denna tvärorganisationella 
sammankoppling krävs på grund av produkternas komplexitet, vilken beror på många 
randvillkor och begränsningar, som till exempel; kostnader, tillverkning och verktyg. 
All utveckling utvärderas och valideras kontinuerligt mot dels värdegrund och 
problemformulering, men också utav de olika organ och avdelningar. När ett koncept 
mognat genom utvecklingen och validerats övergår det till ett genomförandeprojekt i 
exekveringsfasen.  
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Figur 4 Volvo Cars övergripliga process för innovation och produktutveckling (Bilden 
är skapad efter intervju med Lars Bramstång) 

Bidragande källor till Volvo Cars innovation och idéer 

Under innovationsfasen av förstudien finns det ett antal olika källor där idéer 
härstammar ifrån. Ett specifikt exempel på intern öppen innovation är Volvo Cars 
Innovation GIG, vilket är en plattform för att sprida idéer med hela företaget. Anställda 
kan lägga till, kommentera eller vidareutveckla andras idéer. När det gäller företagets 
utveckling värderas helhetsperspektivet på produkterna högt, där företaget anser att det 
är extremt viktigt att ta in idéer och synpunkter från alla avdelningar av företaget. Enligt 
respondenten fås också den upplevda kundnöjdheten utifrån att erbjuda enhetliga 
lösningar och produkter, exempelvis genom att kombinera tjänster med produkter. För 
företaget läggs en stor vikt kring sammankoppling och bundling vilket nämnts tidigare. 
Enligt respondenten skapas innovation kring kombinering av mindre innovativa 
dellösningar till ibland väldigt nytänkande produkter. Ett exempel är Volvos externa 
airbag för fotgängare vilket skapats utifrån ny användning av airbagteknologin eller Den 
uppkopplade bilen vilket skapas kring befintlig molnteknologi, men blir något helt nytt 
för Volvos användare.  

En annan mycket bred drivmotor för innovation är konceptuell framtidsutveckling vilket 
görs utav Volvo Monitoring and Concept Center i Los Angeles samt på huvudkontoret i 
Göteborg. Dessa har till uppgift att visualisera var företaget kan befinna sig i framtiden 
och att analysera framtiden för marknaden och kundbehov. Den konceptuella utveckling 
ligger i framkant eller ofta innan den nuvarande teknologin för att tänja gränserna för 
vad som är möjligt. Denna typ av utveckling används som generator för nya möjligheter 
och lösningar till produkter. Den konceptuella utvecklingen är också en drivkraft för 
utveckling inom design.  

Volvo arbetar även med att få in kunders synpunkter i produktutvecklingen, men mer 
för att utvärdera koncept eller prototyper än som idékälla. Volvo använder sig av 
kundförfrågningar som en validering och godkännande innan exekveringsfasen inleds.  

I Tabell 1 presenteras de innovationskällor som Volvo Cars använder, samt hur de 
fördelar dessa i förstudiefasen. Fördelningen har gjorts utifrån de fyra processtegen som 
identifierats, inledande steg, genereringssteg, bundlingsfas och idévalidering. Mer om 
den indelade förstudien står i början av detta kapitel.  

Generell utvecklingsprocess för Volvo Cars 

Problemformulering

Formulering av projekt ställt 
mot värdegrund och 
produktstrategier

Förstudie

Fas för kreativitet 
och innovation

Exekvering

Genomförande av 
ett godkänt projekt
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Tabell 1 Tabell över Volvo Cars fördelning av innovationskällor i förstudiefasen 
(Tabellen är skapad efter intervju med Lars Bramstång) 

 

 

4.2 Intervju med Mölnlycke Health Care 

Intervjuad: Ulf Johannison, Senior Process Designer, Mölnlycke Health Care 

Den 2:a april 2013, telefonintervju 

Mölnlycke Health Care är ett företag som är specialinriktat inom sjukvårdsprodukter 
och kan ses som en av de världsledande tillverkarna inom engångsprodukter och 
servicelösningar inom sårbehandling för den professionella sektorn av sjukvården. 
Mölnlycke Health Care är ett globalt bolag vilket har totalt 6 700 anställda vilka arbetar 
på totalt 23 kontor fördelade över Europa, Mellanöstern, Afrika, Nordamerika och 
Asien/Stillahavsregionen. Respondentens ansvar på företaget är som Senior Process 
Designer, vilket innefattar arbete med att få fram innovation i företaget samt att 
bearbeta den kontinuerliga utvecklingen. Respondenten har arbetat på företaget i 
omkring 20 år och har därför en mycket god inblick i all verksamhet i organisationen. 

Mölnlycke Health Cares produktutveckling 

Utveckling för företaget ligger inom en mogen bransch som kräver kontinuerlig 
förbättring och vidareutveckling. Dels arbetar bolaget med att ta fram helt ny innovation 
och lösningar på avancerade sårvårdsproblem eller kring att finna lösningar kopplade 
mot marknadperspektiv eller kundperspektiv. Ett exempel på deras utveckling är att 
finna lösningar på riktigt svårläkta sår, så som brännskador eller liggsår. Deras 
utveckling riktas även till att undersöka nya problemområden och applikationer för 
former av plåsterlösningar. Mölnlycke Health Cares konkurrenskraft kommer från en 

1. Inledande fas 2. Generingsfas 3. Bundlingsfas 4. Idévalidering

Öppen innovation internt Bidrar med nya 
problemområden

Öppen innovation externt Innovation baserad på 
kunders åsikter eller 
synpunkter 

Externa källor & 
partnersamarbeten

Mestadels intern utveckling, 
men uppdrag läggs på 
validering av idéer

Kreativitet hos anställda Ger nya problemområden Vidareutvecklar i grupp

Design och tillverkning Drivkraf t för ny innovation Design och 
tillverknningskrav validerar 
idéer

Generingsaktiviteter 
(Brainstorming)

För att skapa en stor 
bredd av idéer

För att sammankoppla 
kunskaper f rån 
organisationen

Framtidsutveckling och 
konceptuell framtagning

Kommer med nya idéer och 
lösningsalternativ

Prototypsframställning Validerar lösningen

Områdesexperter Konsultationer ger nya 
problemområden

Konsultationer validerar 
idéerna och lösningarna

Trender och ny teknologi Ger nya problemområden

Produktutveckings-team Lägger övervägande fokus 
på generering

Samt att sammankoppla 
idéer med andra 
områden

Validering mot 
problemformuleringen och 
värdegrunden

Den skuggade markeringen i 
f iguren visar på att källan bidrar till 
produktinnovation. 
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stor fokusering kring en ständig förbättring samt att applicera ny innovation och teknik. 
Ett exempel på en uppfinning som respondenten själv har utvecklat är en 
ultraljudsbestrålad silikonfilm, vilket ger ett ny from av andande material. Denna 
uppfinning har skapat en innovation vilket möjliggör sårläkning under naturlig andning 
helt skyddat från omvärlden.  

Produktutvecklingen hos Mölnlycke Health Care sker i specifika processteg, vilket 
sedan loopas för att iterera fram en färdig produkt, se Figur 5. Det första steget är en 
problemformulering vilket baseras i att lösa ett problem hos marknaden eller hos 
konsumenter. Utifrån problemet görs en idéskiss och genereringsprocess, vilket ger ett 
flertal lösningsalternativ att utvärdera. De lösningar som bäst uppfyller kraven görs 
direkt till prototyper, vilka testas grundligt. Utifrån prototyperna görs utvärderingar och 
riskanalyser för att säkerställa att det inte är skadliga för användarna. Utifrån 
prototyperna sammanställs sedan en affärsplan för att övergripande presentera 
konceptets möjligheter och styrkor för vidare arbete. Om projektet godkänns återgår 
arbetet till en ny problemformulering och inledning av en projektprocess. Processtegen 
upprepas ett antal gånger vilket gör att lösningarna får tid att växa i styrka under 
kontinuerlig förbättring fram till en färdig produkt.  

 

Figur 5 Mölnlycke Health Cars utvecklingsprocess (Bilden är skapad efter intervju med 
Ulf Johannison) 

Bidragande källor till Mölnlycke Health Cares innovation och idéer 

Större delen av Mölnlycke Health Cares utveckling riktas till att fylla de hål eller brister 
som finns i marknaden eller hos de befintliga produkterna. Många av dessa aspekter 
skapas utifrån reklamationer, kundsynpunkter och försäljning samt utifrån att undersöka 
konkurrerande produkter. Företagets utvecklingsavdelning och forskningsteam består av 
omkring 120 personer, vilket ungefär är jämt fördelande mellan produktinnovation och 
produktomsorg. De som är orienterade inom produktinnovation fokuserar kring 
nyskapande och de inom produktomsorg på hur befintliga produkter kontinuerligt kan 
förbättras. All utveckling hos Mölnlycke Health Care sker inom bestämda resursramar 
vilket gör att utvecklingen valideras kring tre punkter: kostnad, tid och kvalité. På grund 
av dessa resursramar är mer radikala innovationsprojekt svårare att få godkända, därför 
har företaget avsedda resurser för just den typen av projekt. Projekten inleds då med en 
presentation av en idé som övergår till en faktisk prototyp, som utvärderas och 
analyseras. Utifrån prototypen godkänns vidare arbete med innovationsprojektet. En 
mycket viktig innovationskälla enligt respondenten är genom att framställa prototyper 
för att realisera och utvärdera. 

Företaget arbetar också ständigt med att söka externa källor för innovation genom så 
kallade källarföretag. Vilka kan bidra med nya idéer, kunskaper eller ny teknik till den 
befintliga verksamheten. Inom den interna verksamheten baseras oftast utvecklingen på 
olika former av brainstormingaktiviteter och gemensamt arbete. Vilket resulterar i ett 
stort antal idéer. Utvärderingen av lösningarna görs genom en så kallad PICK-tabell. I 
denna tabell evalueras potentialen i lösningen utifrån två viktiga aspekter: dels hur 
komplicerad lösningen är samt hur stor vinstmöjligheten är. Detta ger fyra olika 

Åter  till steg 1. 
Problemformulering, ny loop av 

processen
Problemformulering

Idéskiss och 
generering

Mölnlycke Health Cares utvecklingsprocess

Prototyp Tester
Utvärdering 
och riskanalys

Business case
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alternativ: Possible (möjlig), Implement (implementerbar), Challenge (utmaning) och 
Kill (döda). De lösningar som hamnar i implementerbara segmentet går lätt att applicera 
och är mycket givande för företaget. De som hamnar inom utmaning eller möjlig-
segmentet kräver mer tänkande eller utvärdering, och de som hamnar i döda; väljs bort 
och dokumenteras för eventuellt senare arbete. 

I Tabell 2 presenteras innovationskällorna som Mölnlycke Health Care använder. 
Dessutom visualiseras fördelningen av dessa i förstudiefasen, utifrån de indelade 
processteg som identifierats i förstudien. Processtegen kan räknas som ett inledande 
steg, ett genereringssteg, en bundlingsfas och ett idévalideringssteg. Mer förklaring 
kring den indelade förstudien preciseras i början av detta kapitel.  

Tabell 2 Tabell över Mölnlycke Health Cares fördelning av innovationskällor i 
förstudiefasen (Tabellen är skapad efter intervju med Ulf Johannison) 

 

4.3 Intervju med Vitamin Well 

Intervjuad: Jonas Pettersson, Grundare och Verkställande Direktör (VD), Vitamin Well 

Den 5:e april 2013, intervjun hölls på Vitamin Wells huvudkontor 

Vitamin Well är ett ungt bolag vilket startades 2006 av respondenten och har sedan dess 
sålt över 40 miljoner flaskor med vitamindryck. Företaget har specialiserat sig på att 
hitta en produkt för de som vill ha något nyttigare än läsk men roligare än vatten. 
Företagets grundprincip är att kontinuerligt förbättra sina egna produkter och samtidigt 
vara öppen för att hitta nya alternativ och lösningar på marknaden, både innehållsmässig 
och miljömässigt.  

  

1. Inledande fas 2. Generingsfas 3. Bundlingsfas 4. Idévalidering

Öppen innovation internt Nya problemområden
kommer of tast f rån dem nära 
marknaden

Bidrar med nya idéer och 
tankar

Öppen innovation externt Genom reklamationer och 
kundsynpunkter

Denna källa blir även till att 
validera idéerna

Externa källor & 
partnersamarbeten

Extern designbyrå:
(Neumeister Strategic
Design)

Kreativitet hos anställda Speciellt viktigt under 
genereringsfasen

Samt viktig under 
sammankopplingsfasen

Design och tillverkning Tillverkningsaspekter är of ta 
en del av nya 
problemområden

Tillverkningsaspekter är en 
viktig del för att validera 
idéer.

Generingsaktiviteter 
(Brainstorming)

Generering av lösningar Hur idéer
sammankopplas

Framtidsutveckling och 
konceptuell framtagning

Prototypsframställning Skapar tidigt prototyper 
av idéer 

Sammankopplar och 
testar oilka idéer 

Validerar hur genomförbar 
lösningen är

Områdesexperter Ger nya problemområden Validerar lösningarna mot 
krav 

Trender och ny teknologi Ger nya möjligheter

Produktutveckings-team Genererar och 
vidareutvecklar lösningar

Sammakopplar olika 
lösningar

Validerar och utvärderar 
idéer

Den skuggade markeringen i 
f iguren visar på att källan bidrar till 
produktinnovation. 
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Hur Vitamin Well drycken skapades 

Första idén till drycken kom från undersökningar av dryckesutbudet i USA och Asien. I 
Asien finns ett väldigt brett utbud av produkter med olika extrakt och örter och i USA 
finns ett väldigt brett utbud av läskedrycker. Idén för produkten var att hitta ett 
mellanting mellan läsk och vatten, vilket var början till Vitamin Well. Det första steget 
var att ta fram en produkt riktad till den brist som fanns på marknaden. Respondenten i 
samverkan med en kollega inledde arbetet med att analysera komponenterna till 
innehållet utifrån expertrekommendationer och allmänna hälsoråd. Deras mål var att 
hitta ett innehåll vilken var bättre än det som fanns i USA och Asien. Det första steget 
för produktutförandet var att utvärdera var den skulle säljas, hur och vad det är som 
saknades just där. Som utgångspunkt valdes Pressbyrån och problemformuleringen 
sattes till: vad får kunder att välja vår produkt över de andra alternativen på pressbyrån? 
Därefter övergick arbetet till att fastställa innehållet för att undersöka vilka vitaminer, 
mineraler och extrakt som skulle tillsättas. Därefter började utvecklingen med design på 
flaska och etikett vilka bäst överensstämde med problemformuleringen och kraven för 
designen, vilket var: tydligt nyttigare än läsk och roligare än vatten samt med en känsla 
av nordisk formgivning. Till skillnad från andra företag gjordes 
marknadsundersökningar när produkten var helt färdigställd och enbart i syfte att 
övertala handeln om produktens styrkor. 

Vitamin Wells produktutveckling 

För Vitamin Wells handlar produktutvecklingen om att utveckla innehåll, smaker och 
design parallellt, se Figur 6. Enligt Vitamin Well tar det för lång tid att kontakta 
designbyrån först när innehållet och smaken helt färdigställts utan allt arbete sker 
simultant. Först inleds arbetet med en idé eller ett problemområde vilket övergår till en 
produktspecifikation. Därefter inleds arbetet med att utveckla innehåll med 
sammansättning vitaminer, mineraler och extrakt. Utifrån innehållet utvecklas smaker 
för att på bästa sätt maskera smaken av tillsatserna. Utifrån specifikationerna för 
innehåll och smak gör designbyrån Neumeister Strategic Design ett antal olika förslag 
på etiketter. Utifrån förstudien tas sju koncept fram, varav fyra därefter går vidare till 
utförligare tester. I testerna undersöks först enbart smak och därefter smak kombinerat 
med helheten av produkten. Därefter görs ett slutgiltigt val.  

 

Figur 6 Produktutvecklingsprocess för Vitamin Well (Bilden är skapad efter intervju 
med Jonas Pettersson) 

Bidragande källor till Vitamin Wells innovation och idéer 

Ett problem Vitamin Well har då de arbetar med naturprodukter är att färgerna kan 
variera mellan leveranser eller med tiden. Detta gör att de kontinuerligt måste vara 
alerta och öppna för att justera de befintliga produkterna om det skulle behövas. 
Kostnaderna för tillverkningen är också mycket högre än för konkurrenterna, vilket gör 
att prisnivån är tvungen att bli högre. Därför måste Vitamin Well se till att ha ett högre 
mervärde än konkurrerande alternativ för att kunderna ska acceptera priset på deras 
produkt. Ett sätt de skapar detta är genom att kontinuerligt lansera nya produkter vilka 

ExekveringKonceptvalTester

Extern designprocess

Utveckling av innehåll

Utveckling av smak

Produktutvecklingsprocess för Vitamin Well

Specifikationer och krav 
på produkt 

Problemformulering
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följer med i trender och nya hälsoråd. Ett exempel är sötningen med stevia, vilket 
godkändes i december 2012. Vitamin Well släppte sin första steviaprodukt redan i 
januari 2013. Enligt Vitamin Well är en stor innovationskälla kunders åsikter, men utan 
att låta kunderna styra produkterna. En stor innovationskälla för Vitamin Well är därför 
genom kundkommunikation. Synpunkter och kritik via mail ger nya problemområden 
och ibland även idéer. Detta medför också att Vitamin Well snabbt ser om behov och 
intresse finns för en produkt. Detta kundengagemang har skapats genom att Vitamin 
Well är närmare de nordiska konsumenterna än konkurrenter som Coca-Cola. Detta ger 
en strategisk fördel i möjligheten att snabbt implementera användarnas synpunkter, 
vilket i sin tur resulterar i nöjdare kunder. Vitamin Well får även många idéer från 
utomstående källor, då det inte finns en stor krets av andra företag att vända sig till med 
en idé till en ny dryck. De flesta av Vitamin Wells idéer härstammar från intern 
kreativitet, alla anställda är delaktiga och bidrar öppet med sina idéer till produkter.  

En annan källa till innovation är generella hälsorekommendationer eller trender 
angående innehåll. Företaget arbetar även direkt mot experter inom hälsa och 
välmående på Lunds universitet och på Karoliska Institutet, men mestadels för att 
verifiera innehållet i produkterna.  

Vitamin Well använder olika former av genereringsaktiviteter som källa till innovation, 
men främst inom marknadsföring och försäljning. Ett exempel är Limited Edition Drive 
vilket lanserats i en begränsad upplaga speciellt riktad mot Statoil, för att förbättra 
samarbetet och försäljningen för just dem. 

Kundperspektiv i produktutvecklingen 

För att utvärdera kommande produkter görs tester med fokusgrupper, vilka specificeras 
av Vitamin Well och genomförs av ett externt bolag. Fokusgrupperna används till 
djupare analyser för att till exempel utvärdera prissättning eller produktval. Vad som 
fokuseras på i analyserna är anledningen till valet mellan deras produkt och 
konkurrenters, i stället för att analysera kunders direkta behov. Produkterna som 
Vitamin Well tillverkar är enligt Jonas konsumentdrivna, vilket gör att det inte är 
intressant för dem att göra större marknadsundersökningar. Det är enligt honom mer 
intressant att se på kunders behov, känslor och upplevelser för att hitta rätt produkt mot 
konsumenter och marknad.  

I Tabell 3 presenteras de innovationskällor som Vitamin Well använder, samt hur de 
fördelar dessa inom förstudiefasen. Fördelningen har gjorts utifrån de fyra processtegen 
som identifierats, inledande steg, genereringssteg, bundlingsfas och idévalidering. Mer 
om den indelade förstudien presenteras i början av detta kapitel. Vilket tidigare nämnts 
använder Vitamin Well genereringsaktiviteter men inte för produktinnovation. Därför 
tas detta ej med i tabellen.  
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Tabell 3 Tabell över Vitamin Wells fördelning av innovationskällor i förstudiefasen 
(Tabellen är skapad efter intervju med Jonas Petterson) 

 

 

4.4 Total sammanställning av resultat från intervjuer 

I Tabell 4 presenteras det sammanställda resultatet av intervjuerna utifrån dessa fyra 
steg. Innovationskällorna som identifierats har där placerats efter var de enligt företagen 
ger bidrag till innovation. Mer förklaring om de fyra processtegen står i början av detta 
kapitel. 

1. Inledande fas 2. Generingsfas 3. Bundlingsfas 4. Idévalidering

Öppen innovation internt Litet företag, vilket gör det 
enkelt för anställda att vara 
delaktiga i utvecklingen

Öppen innovation externt Kunders åsikter eller 
synpunkter

Kundkommunikation
validerar att validerar de nya 
idéerna

Externa källor & 
partnersamarbeten

Extern designbyrå, 
Neumeister Strategic Design

Kreativitet hos anställda Anställda kommer ständigt 
med nya idéer till produkter

Design och tillverkning Arbetar ständigt med nya 
design för produkter

Generingsaktiviteter 
(Brainstorming)

Framtidsutveckling och 
konceptuell framtagning

Prototypsframställning Sammankopplar och 
testar oilka idéer med 
en helhet av innehåll, 
design och smak

Utvärderar idéernas 
realiserignsgrad och 
möjligheter

Områdesexperter Validerar idéer och 
produkter mot experter och 
forskare

Trender och ny teknologi Ger ny potential för nya 
produkter

Produktutveckings-team Företaget har två 
produktutvecklare som är 
delaktiga i hela förstudien

Den skuggade markeringen i 
f iguren visar på att källan bidrar till 
produktinnovation. 
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Tabell 4 Den sammanställda fördelningen av innovationskällor inom förstudiefasen 
(Bilden är sammanställd utifrån intervjuer med Volvo Cars (VC), Mölnlycke Health 

Care (MHC) och Vitamin Well (VW)) 

 

Sammanställningen visar att innovationskällorna är viktigast i det inledande steget av 
förstudien. Där de övervägande källorna för framtagning av nya produkter kommer ifrån 
öppen innovation internt och externt, design och tillverkningsfrågeställningar och från 
trender och ny teknologi. En annan identifiering som görs är att valideringssteget också 
är ett mycket viktigt steg. Ett flertal källor riktas både till det inledande steget samt 
idévalideringsfasen. Idévalideringen säkerställer också hur väl projektet går att 
genomföra samt hur väl den uppfyller det som specificerats i det inledande steget. 

En identifiering som görs är att företagens arbete riktats mot olika kundperspektiv. Hos 
Volvo genomförs omfattande marknadsundersökningar och studier, medan Mölnlycke 
Health Care identifierar behov genom reklamationer och kundbesök. På Vitamin Well 
genomförs fokusgrupper och man har även en dialog med engagerade kunder.  

En iakttagelse som görs är att projektstorleken och företagsinriktningen inverkade på 
varifrån innovation härstammar. För större projekt och företag är det, enligt Volvo Cars 
och Mölnlycke Health Care marknadens problem och brister som inleder innovation. 
Specifikt för Volvo så är den centrala källan till innovation att integrera företagets 
kapacitet tvärorganisationellt. För Mölnlycke Health Care baseras innovation kring att 
identifiera hål i marknaden och sedan att vidareutveckla idéer genom 
prototypsframställning. För Vitamin Well, vilka utför de minsta utvecklingsprojekten, 
baseras innovationen mer kring att fånga upp trender, kundsynpunkter och att analysera 
anledningarna till kunders val.  

1. Inledande fas 2. Generingsfas 3. Bundlingsfas 4. Idévalidering

Öppen innovation internt Ger f rön för vidraeutveckling
(VC, VW, MHC)

Bidrar med nya idéer och 
tankar (MHC)

Öppen innovation externt Innovation baserad på 
kunders åsikter eller 
synpunkter (VC, VW, MHC)

Validerar och verif ierar idéer 
(VW, MHC)

Externa källor & 
partnersamarbeten

Källarbolag och externa 
uppf innare (MHC)

Uppdrag för att utvärdera 
och analysera eller 
outsourcad utveckling (VC)

Kreativitet hos anställda Nya förslag och 
f rågeställningar (VC, VW)

Spin-of f  effekter f rån 
problem (VC), samt 
skapar nya idéer (MHC). 

Sammankopplar olika
områden (MHC)

Design och tillverkning Nya f rågeställni ngar och 
problemområden (VC, VW,
MHC)

Design och tillverkningskrav
(VC, MHC)

Generingsaktiviteter 
(Brainstorming)

Skapa nya f rön (VC,
MHC)

Sammankoppling av
områden och idéer (VC, 
MHC)

Framtidsutveckling och 
konceptuell framtagning

Framtidsutvecklingen ger 
morgondagens verklighet 
(VC)

Prototypsframställning Skapar prototyper av idéer 
(MHC)

Sammankopplar och 
testar oilka idéer (VW, 
MHC)

Ser på idéernas 
realiserignsgrad och 
möjligheter (VC, VW, MHC)

Områdesexperter Ger nya problemområden 
(VC, MHC)

Validerar lösningarna mot 
krav (VC, VW, MHC)

Trender och ny teknologi Ger nya möjligheter (VC, VW,
MHC)

Produktutveckings-team Nyskapar och
viadareutvecklar produkterna
(VW)

Genererar och 
vidareutvecklar lösningar 
(VC, VW, MHC)

Sammakopplar olika 
lösningar, 
tvärorganisationella 
team (VC, VW, MHC)

Validerar och utvärderar 
idéer (VC, VW, MHC)

VC= Volvo Cars
VW = Viamin Well
MHC = Mölnlycke Health Care

= Tungt bidragande källa 
(Alla tre)

= Medeltungt bidragande 
(Enbart två)

= Delvis bidragande
(Enart en)

= Inte alls bidragande 
(Ingen)
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5. Analys 
Analysdelen av rapporten baseras på de resultat som fåtts från intervjuerna samt 
verifieras via litteratur och från den övriga studiens intervjuer.  

 

5.1 Generella identifieringar från resultaten  

Utifrån resultatet identifieras, i problemformuleringen för produktutveckling, två olika 
kärnområden var innovation härstammar ifrån: antingen genom ett marknadsbehov eller 
ett kundbehov. Vilket går att jämföra med (Mullins, 2006), vilken beskriver att grunden 
för ett nytt företag baseras utifrån ett makroperspektiv med inriktning kring marknad 
och industri eller utifrån mikroperspektiv med inriktning på kunder och differentiering. 
Vad som skiljer är att produktutvecklingen inte ser till industrin på samma sätt utan är 
mer fokuserad kring marknaden och kunder. Detta går även att jämföras med de andra 
skribenternas resultat vilket presenteras i Bilaga 2.  

Grunden för produktinnovation är utifrån marknadsperspektiv eller och 
kundperspektiv 

Utifrån intervjuerna identifierades två vitala skillnader i vad företagens drivmotor för 
innovation kommer ifrån. Grunden för problemformuleringen härstammar antingen 
genom att identifiera brister och behov i marknaden eller hos konsumenter, se Figur 7.  

 

Figur 7 Marknads och kundbehov driver innovation (Bilden skapad utifrån resultatet av 
den empiriska studien) 

Skillnaden mellan marknadsbehov och kundbehov 

Ett kundbehov kan isoleras till individens problem och det arbete som konsumenten vill 
ha utfört, medans ett specifikt marknadsbehov blir det generella behovet hos 
konsumenter. Vidare förklaring görs utifrån exemplet enligt (Christensen, Cook, & Hall, 
2006), där marknadsbehovet är fler borrmaskiner och kundbehovet av ett hål i väggen. 
Problemformuleringen för att lösa ett marknadsbehov eller ett kundbehov sker därför 
utifrån två olika perspektiv. I studien har även en identifiering gjorts att kundbehoven 
kan delas upp i två huvudkategorier: ett implicit och explicit kundbehov. Där det 
implicita kundbehovet är det som kunden behöver, men som de själva inte vet om att 
den behöver. Exempel på implicita kundbehov är Vitamin Wells dryck eller Volvos 
externa Airbag. Ingen kund hade innan produkten lanserats ett uttalat behov för just 
dessa lösningar. I motsats är det explicit kundbehovet, vilket är det behov som kunden 
är medveten om och kan svara på. Detta behov är konkret och mätbart genom 
marknadsundersökningar eller direkta frågor. Vidare precisering kan göras att 
marknadsbehov kan ses som en summering av ett flertal kunders explicita behov.   

 

Drivmotorer: 
Marknadsbehov och 

kundbehov

Förstudie:
Innovationskällor och 

kreativt arbete

Koncept och 
prototyper

Marknads- och kundbehov driver innovation
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5.2 Företagsspecifika studier 

Nedan följer specifika studier kring Volvo Cars, Mölnlycke Health Care och Vitamin 
Wells innovation och produktutveckling. 

 

5.2.1 Volvo Cars 

Huvudområdet från vart innovation hämtas från är kring brister inom 
marknadssegmentet eller utifrån företagets värderingar. Företaget arbetar kontinuerligt 
mot att vara spjutspets inom säkerhet vilket gör att all verksamhet konstant valideras 
och utvärderas utifrån detta. Detta är en central punkt i Volvo Cars inledning av 
produktutvecklingsprocesser.  

Volvo Cars har en bred insamlingsram för ett flertal innovationskällor, vilket går att 
avläsa i Tabell 1 från tidigare i rapporten. Företaget arbetar mestadels med intern 
utveckling och innovation, men tar stor hjälp via samarbetspartners och externa 
uppdrag. Analysen av Volvo Cars produktutveckling, innovation och fokusering 
presenteras i Tabell 5.  

Tabell 5 Analyser av Volvos Produktutveckling, Innovation och Fokusering (Tabellen 
är baserad på resultatet av den empiriska studien med Volvo Cars) 

 

5.2.2 Mölnlycke Health Care 

Mölnlycke Health Care baserar den kontinuerliga utvecklingen mot marknadsbehov 
eller explicita behov hos kunder, det finns även möjligheter att driva mer radikal 
innovation utifrån godkända projekt.  

Mölnlycke Health Care har en bred insamlingsram av olika innovationskällor, enligt 
Tabell 2 sedan tidigare, där den primära kan ses som prototypsframställning. Analysen 
av det empiriska resultatet för Mölnlycke Health Care presenteras i Tabell 6.  

Volvo Cars Process Fokusering Basering

Produktutveckling Traditionell (Ullman, 2010) Marknadsinriktning Värderingar

Grund för innovation Marknadsanalyseroch 
undersökningar

Segmenterade explicita och 
implicita marknadsbehov 

Marknadens behov

Primär
Innovationskälla

Bundling och 
framtidsutveckling

Sammankoppling
tvärorganisationellt

Komplexiteten inom 
branschen

Primärt
innovationsverktyg

Innovation GIG* och 
konceptuell utveckling

Sammankoppla och dela idéer 
och lösningar

Skapa enhetliga produkter 
och erbjudanden

Område Orsak Trolig påverkan

Begränsning för 
innovation

Komplexa produkter med lång 
utvecklingstid

Randvillkor och begränsningar
för utveckling

Svårighet att fånga upp 
implicita kundbehov

Tabellen är skapad utifrån underlag av intervju med Lars Bramstång (Volvo Cars)
* plattform för intern öppen innovation
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Tabell 6 Analyser av Mölnlyckes Produktutveckling, Innovation och Fokusering 
(Tabellen är baserad på den empiriska studien med Mölnlycke Health Care) 

 

5.2.3 Vitamin Well 

Vitamin Well baserar produktutveckling på interna idéer och kommunikation med 
kunder. Ett mer specifikt exempel är hur företaget Vitamin Well ständigt arbetar med att 
undersöka och utvärdera ett kundbehov till skillnad från att basera produktutvecklingen 
på marknadsundersökningar.  

Vitamin Well har den smalaste insamlingsramen av olika innovationskällor, vilket går 
att avläsa i Tabell 3 sedan tidigare i rapporten. Utifrån det empiriska resultatet för 
Vitamin Well presenteras de analyser som gjorts kring företaget i Tabell 7.  

Tabell 7 Analyser av Vitamin Wells Produktutveckling, Innovation och Fokusering 
(Tabellen är baserad på resultatet av den empiriska studien av Vitamin Well) 

 

 

5.3 Jämförelser mellan företagen  

I detta avsnitt jämförs de tre företagen ställt mot teoribakgrunden i Kapitel 2 samt 
utifrån de andra skribenternas resultat vilket presenteras i Bilaga 2. 

I de större företagen, Volvo Cars och Mölnlycke Health Care baseras 
produktutvecklingen mer kring en marknadsfokusering, vilket går att jämföra med en 
traditionell produktutvecklingsprocess enligt Ullman (Ullman, 2010). Övervägande för 

Mölnlycke Process Fokusering Basering

Produktutveckling Traditionell (Ullman, 2010) Marknadsinriktning, Makro Problem ellerbrister hos 
marknaden  eller produkter

Grund för innovation Reklamationer, kundbesökoch 
synpunkter

Problem ellerbrister hos 
marknaden  eller produkter

Marknad eller produkter

Primär
Innovationskälla

Intern kreativitet och 
prototypsframställning

Att tidigt  skapa prototyper och 
iterera fram produkter

Individuell kreativitet och i 
grupp

Primärt
innovationsverktyg

Prototypsframställning Realiserade idéer för 
utvärderingoch analyser

Grund gör vidareutveckling 
och iterering

Problem Område Orsak Trolig påverkan

Begränsning för 
innovation

Resurseroch budget  för 
utveckling

Sparande av resurser Större fokusering på 
inkrementell innovation

Tabellen är skapad utifrån underlag av intervju med Ulf Johannison (Mölnlycke Health Care)

Vitamin Well Process Fokusering Basering

Produktutveckling Likt Apple (Lachinsky, 2012) Intern och kundinriktning Explicita marknadsbrister 
och Implicita kundbehov

Grund för innovation Brist i marknaden och implicita
kundbehov

Skapande av en lösning  
mellan läsk och vatten

Nyskapande av en 
marknad

Primär
Innovationskälla

Intern kreativitet, trender och 
kundkommunikation

Kundersval mellan läsk , 
Vitamin Well och Vatten

Kreativitet, trender och 
kunder

Primärt
innovationsverktyg

Fokusgrupper och 
kommunikationmed kunder

Kunders aktiva val mellan
olika drycker

Vad får kunden att välja 
deras dryck?

Problem Område Orsak Påverkan

Begränsning för 
innovation

Tillverkningsmöjlighet Litet företag Kreativitet måste klart 
begränsas

Tabellen är skapad utifrån underlag av intervju med Jonas Pettersson (Vitamin Well)
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företagen är att drivkraften för produktutvecklingen baseras på teknologiutveckling, 
marknadstryck och produktförändringar. Något som också bör nämnas är att företagen 
tillverkar komplexa produkter och begränsas av ett stort antal randvillkor för 
utvecklingen. Utvecklingen hos företagen blir därför mer inriktad på ett 
makroperspektiv enligt (Mullins, 2006), vilket gör att en större del av utvecklingen 
riktas mot kunders explicita behov. Likheter går även att finna utifrån resultatet från de 
andra skribenterna. Där fås också resultatet att de större företagen också tenderar att 
vara mer inriktade mot marknadsbehov på så vis mer inriktade i ett makroperspektiv.  

Till motsats är det mindre företaget Vitamin Well, vilka baserar sin utveckling dels 
utifrån interna drivkrafter samt validering utifrån ett kundperspektiv. Företagets storlek 
samt produktkomplexitet är mycket mindre i jämförelse med både Mölnlycke Health 
Care och Volvo Cars. Vilket gör att de till en högre grad kan influeras utav trender och 
från kommunikation med kunder. Deras utveckling blir därför totalt sett mer riktad mot 
kunder implicita behov. Företags produktutveckling går att jämföra med företaget 
Apple, enligt process från (Lachinsky, 2012). Där ingendera av företagen lägger vikt på 
marknadsundersökningar och istället understryker vikten av att förstå kunden. Största 
likheten från de andra intervjuerna går att dras mot Howl Design Studio, vilket är en 
liknande designbyrå som den Vitamin Well använder. Båda företagen baserar all 
utveckling riktat mot kunder och använder till en hög grad fokusgrupper för att välja ut 
det slutgiltiga valet.  

I de större projekten, har utvecklarna stor frihet att utveckla ny teknologi eller produkter 
men utifrån strikta resursramar och krav. Generellt läggs då en stor vikt på 
prototypsframställning, vilket är mest urskiljande hos Mölnlycke Health Care vilka 
tidigt skapar prototyper utav idéer. Företaget Vitamin Well har störst frihet att utveckla 
helt nya produkter, däremot är en stor begränsning deras storlek. Företaget kan inte göra 
allt på en gång utan måste välja vilka projekt att jobba vidare med, detta gör att 
företagets kreativitet ibland till och med måste begränsas.   

En iakttagelse som görs är att betydelsen för sammankoppling och bundling gradvis 
stiger med företagets storlek och storleken på projekt. Detta stärks även av resultatet 
från de andra skribenterna vilket också sett en vikt av sammankoppling i större projekt.  

Detta kan förklaras genom vikten av helhetsperspektiv enligt (Kelly & Littman, 2001). 
Ju större projekten är ju svårare blir det att koppla samman företagets verksamhet, vilket 
gör att mer kraft bör fokuseras på bundling och sammankoppling av utvecklingen. 
Därför är innovationskällan intern öppen innovation mycket betydelsefull för större 
företag eftersom den knyter samman företagets kapaciteter och kunskaper. 

Utifrån det individuella resultatet placerades mest vikt för innovationskällorna i det 
inledande steget, vilket också bekräftas av de övriga intervjuerna samt enligt (Mendonca 
& Hayagreeva, 2008). Detta kan även förklaras av vikten av att förstå problemet och 
bakgrunden enligt (von Hippel, 1988). 
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5.4 Konsekvenser 

I det mindre företaget finns en större möjlighet att utveckla produkter och direkt rikta 
utvecklingen mot implicita kundbehov. De större företagen är mer begränsade av olika 
randvillkor och komplexitet hos produkterna. Vilket resulterar i att de till högre grad 
riktar utvecklingen mot marknadsbehov och mer fokusering läggs därav i ett 
makroperspektiv.  

Beroende av dessa grundläggande inriktningar gör detta att innovationskällorna är olika 
för företagen. För mindre företag med en mer kundbaserad inriktning gör det att mer 
hänsyn kan tas till kunders synpunkter och förslag. Med ökad projektstorlek minskar 
kundernas inverkan och produktinnovationen övergår mer till att identifiera brister eller 
behov hos marknaden. Projektstorleken gör också att sammankoppling gradvis blir mer 
väsentligt.  
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6. Diskussion 
Huvudsakliga observationer från studien 

I rapporten har en övergriplig iakttagelse gjorts att förstudien i 
produktutvecklingsprocessen är indelad i fyra steg. Indelningen har endast gjorts i syfte 
att på ett tydligare sätt avgränsa och indela innovationskällorna. Till följd kan därför 
ytterligare steg inom förstudien finnas eller att eventuellt olika tolkningar uppstått, som 
exempelvis i vilken uppdelning innovationskällan används.  

Utifrån studien identifierades de två huvudsakliga drivkrafterna för produktinnovation 
till marknadsbehov och kundbehov, vilket även stärks utifrån resultatet från de andra 
skribenterna. Självklart går det att argumentera för att det finns fler drivkrafter än dessa, 
så som påverkan från exempelvis: design, trender, ny teknologi, konkurrenter och 
industrin. Dessa kan potentiellt också ses som en grund för produktinnovation enligt 
teoribakgrunden. Skribentens egen åsikt är att marknadsbehoven och kundbehoven är 
den centrala drivkraften som existerar för produktinnovation. Dessutom bör det också 
nämnas att företagen givetvis använder både marknadsbehov och kundbehov som 
drivkraft, där det snarare är till vilken grad de använder dessa som har analyseras.  

Identifieringen av uppdelningen mellan implicita och explicita kundbehoven är något 
nytt för produktinnovation. Denna teori är en intressant uppdelning, vilket egentligen 
mer kan ses som en precisering utav kundbehoven som beskrivits i teoribakgrunden. Då 
uppdelningen av kundbehoven kan preciseras utifrån teorin kan den antas som rimlig.   

Rimligheten av studien 

Resultatet av innovationskällorna kan ses som rimligt i jämförelse med den teori som 
rapporten baserats på. Det bör tilläggas att vissa innovationskällor som identifierats är 
breda i sin omfattning, därtill borde de i en mer omfattande studie urskiljas till separata 
innovationskällor. Ett exempel på detta är bidraget från externa källor vilket inkluderar 
konsultuppdrag samarbetspartners och källarbolag. 

Skillnaden beroende av projektstorleken och företagets inriktning som påvisats av 
studien kan också ses som rimlig utifrån den litteraturstudie som gjorts. Att vikten av 
sammankoppling stiger med storleken på projekt kan ses som rimligt. Beroende på 
storleken och företagets inriktning fås även en uppdelning av de huvudkategorier som 
finns till innovation, där det blir lättare för mindre företag att rikta utvecklingen mot 
kundbehov och följa trender. Detta kan teoretiskt förklaras av den lägre 
produktkomplexiteten samt projektstorleken.   

Förbättringsmöjligheter  

För att ytterligare förbättra reliabiliteten och validiteten, borde studien eventuellt riktats 
mot en viss bransch för att tydligare identifiera skillnader och likheter. För denna studie 
finns en risk för påverkan i resultaten av olika branschbegränsningar vilket på så vis kan 
hämma innovation. Därför borde det också vara lämpligt att vidareutveckla studien med 
fler företag inom samma bransch. Alternativt kan studien komplimenteras med fler 
företag som har en motsatt differentiering mot de som studerats, för att ytterligare 
förbättra studien.  
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7. Slutsatser 
Slutsatserna som kunnat dras utifrån hela studien, inkluderat de andra skribenterna, 
presenteras i slutet av Bilaga 2. Nedan presenteras de slutsatserna utifrån den 
individuella studien: 

 I de inledande stegen av produktutvecklingsprocessen identifierades två 
huvudkategorier: antingen baseras utvecklingen utifrån ett makroperspektiv med 
fokusering på marknadsbehov eller utifrån ett mikroperspektiv med fokusering 
på kundbehov. De specifika kundbehoven kan även i sig indelas i implicita 
behov och explicita behov.  

 Under förstudiefasen av utvecklingen identifierades elva specifika 
produktinnovationskällor bidragande till produktinnovation:  

- Intern öppen innovation 
- Extern öppen innovation 
- Innovation från externa källor och samarbetspartners  
- Kreativitet hos anställda 
- Olika former av genereringsaktiviteter 
- Påverkan av design och tillverkning 
- Framtidsutveckling (konceptuell utveckling) 
- Prototypsframställning 
- Områdesexperter,  
- Inverkan av trender och ny teknologi 
- Innovation direkt kopplad till produktutvecklingsteam 

 Utifrån studien placerades mest vikt utav innovationskällorna i den inledande 
fasen av förstudien, där problemformulering specificeras.  

 Utifrån projektstorleken och företagets inriktning härstammar innovation från 
olika områden:  

- För större företag och projekt är sammankoppling genom intern öppen 
innovation extremt betydelsefull för produktinnovation.   

- För medelstora utvecklingsprojekt läggs mest fokus på att ta fram 
prototyper, vilket möjliggör att idéer snabbt realiseras till något mer 
greppbart.  

- För mindre projekt och företag är närhet till konsumenter mest primär. 
Där är det istället är viktigt att företaget har en öppenhet och flexibilitet 
för förändringar. Där kan den primära källan ses som inverkan av 
utomstående källor, så som trender och extern öppen innovation.  
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Bilaga 1. Inledande intervju med Bo 
Johannisson 
Intervjuad: Bo Johannisson, Expert inom företagsstrategi och företagsrådgivning 

Den 1:a mars 2013. Intervjun hölls personligen i Stockholm 

Utförd av: Carl Johannisson  

Respondenten har inledningsvis arbetat som Sales Manager på IBM och som Senior 
Engagement Manager på McKinsey. Därifrån övergick respondenten till arbete på 
några av de ledande konsultfirmorna i Stockholm, för att numera arbeta självständigt 
som Strategic Advisor. Respondenten har därav goda kunskaper i dels 
företagsledningens arbete så väl som kunskaper kring innovationsfrågor i företag.  

Vad är innovation? 

Innovation är enligt respondenten ett ganska svårt begrepp, som har en bred och 
generell bemärkelse. Generellt definieras innovation som en idé eller lösning med ett 
kommersiellt värde. Innovation är något som omfattar alla idéer vilket skapar värde hos 
konsumenter, begreppet används därför av flera olika organ och avdelningar inom 
företag. Innovation är ej enbart riktat mot produkter utan kan till exempel vara inom 
marknadsföring och försäljning, organisationsstrukturer, kreativa klimat och mycket 
mer.  

Innovationsspektrum 

Innovation kan inom företag beskrivas som ett spektrum beroende på utvecklingsgrad 
och den tid som krävs för utveckling. Innovation sker mest radikalt genom utveckling 
av helt nya produkter på en befintlig eller helt ny marknad. Därefter sker innovation 
inom påbyggnad av befintliga produkter och tjänster eller enbart förbättring av 
försäljning och marknadsföring, se Figur 1. Redan tidigt i produktutvecklingsprocesser 
görs en inriktning mot något av dessa segment i spektrumet. 

 

Figur 1 Spektrum för utveckling och innovation i företag (bilden är skapad utifrån 
underlag från intervjun) 
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Förändring av fokusering på utveckling i globala företag 

Enligt respondenten är det viktiga i dagens utveckling att fånga upp de kundbehov som 
ännu inte är exploaterade eller att förbättra de lösningar som existerar. Fokuseringen 
utav innovation och utveckling har förändrats kraftigt med tiden sedan Andra 
Världskriget, se Figur 2.  

 

Figur 2 Förändring utav fokusering av utveckling (bilden är skapad utifrån underlag 
från intervjun) 

Under efterkrigstiden fanns en stor brist på varor vilket orsakades av en stor brist utav 
råvaror. Innovation och utveckling fokuserades då kring framställning av råvaror. Allt 
eftersom råvaruframställningen förbättrades stagnerade konkurrenskraften runt 
råvaruframställning och fokuseringen övergick till produktion och tillverkning. Övertag 
på en marknad skapades under 70- och 80-talet kring innovativa lösningar för att 
förbättra och förenkla produktion. Under den perioden skapades revolutionerande 
innovation kring löpandebandetprinciper och metoder som Just-In-Time. Dessa 
produktionsförenklingar gjorde att mer produkter tillverkades än vad som fanns behov 
till på en marknad, vilket resulterade i ett stort överskott. De ledande företagen under 
90- och 00-talet var de som förstod vad som efterfrågades på marknaden. Till exempel 
på dessa är företag som Microsoft, Dell och IBM vilka är duktiga på att utvärdering och 
analysering utav marknadens behov. I dagens läge är marknaderna väl utvärderade och 
exploaterade. Detta gör att företag idag vinner mark kring att förstå kunden på en 
individnivå och tydligt se på deras behov och problem. De företag lyckats hitta och lösa 
ett stort kundproblem på en bred marknad är de som idag går väldigt bra, till exempel 
företag som Apple. Vad som gör att Apple urskiljs från företag som Microsoft och IBM 
är att de fokuserar på kund istället för marknad. Apple hade exakt samma synsätt under 
90- och 00-talet då fokuseringen låg på marknad, men det var inte rätt i tiden just då. 
Det ligger rätt just nu, vilket är en av de bidragande orsakerna till att de idag växt till att 
bli ett av de mest värdefulla förtagen.  
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Bilaga 2. Resultat från andra skribenters 
intervjuer 
I denna bilaga presenteras det summerade resultatet från de andra skribenternas 
intervjuer. Alla intervjuer har gjorts utifrån samma intervjuguide, vilket gör att deras 
intervjuer bidrar som validering till den individuella studien. De företag som de andra 
skribenterna har intervjuat är: ICA AB, Bombardier, SAAB Group, Howl Design 
Studio, Piab och Expand. I slutet av detta kapitel presenteras en analys jämfört med 
företagen i den individuella studien, samt en slutsats för den egna studien kombinerat 
med de andra skribenternas slutsatser.  

 
1. Intervju med ICA AB 

Intervjuad: Daniel Löfgren 

Intervjun har utförts av Niclas Zachrisson 

ICAs produktutvecklingsprocess hanteras av en produktutvecklare. Oftast är det 
produktutvecklaren själv, eller en kategoriansvarig lägger fram en idé till en ny produkt 
varpå en process inleds. Först kontaktas inköpare som har i uppgift att ta fram ett antal 
tillverkare. Inköparna kommer tillbaka med ett antal offerter från olika tillverkare, samt 
varuprover. Produktutvecklaren går igenom offerterna och varuproverna för att 
bestämma vilket som lämpligast att använda. När man funnit en tillverkare kontaktar 
man ofta en designbyrå som skall ta fram en förpackning. Produktutvecklaren 
specificerar sina önskemål för förpackningen som designbyrån får arbeta efter. Sedan 
görs en provserie för att undersöka om produkten motsvara förväntningarna, innan man 
lanserar den i butik. 

För ICA innebär termen ”innovation” en produkt som de själva inte har i sortiment. 
Man har en speciell innovationsgrupp som konstant arbetar med att ta fram sådana 
produkter, men idéer till sådana produkter kan även komma från annat håll. En 
kategoriansvarig är en person som ansvarar för t.ex. en specifik hylla i en butik, och de 
personerna kommer ofta med idéer till nya produkter. De granskar sin kategori för att 
identifiera eventuella ”luckor” i utbudet, varifrån idén till en ny produkt kan uppstå. Ett 
annat sätt att arbeta är för produktutvecklaren att köpa in en specifik vara från alla sina 
konkurrenter, man kan t.ex. köpa in alla sorters ris som konkurrenterna har i sina hyllor. 
Produktutvecklaren går sedan igenom konkurrenternas utbud för att identifiera om det 
är något som saknas i det egna sortimentet. Företaget verkar inte medvetet arbeta med 
öppen innovation, utan har anställda var jobb är att ta fram innovationer. 
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2. Intervju med Bombardier 

Intervjuad: Benny Slotteborn 

Utförd av: Niclas Zachrisson 

Bombardier är ett stort företag som varit aktivt i Sverige sedan 1891. Man är det enda 
företaget i världen som tillverkar både flygplan och tåg. Intervjun gjordes med Benny 
Slotteborn som arbetat 20 år inom företaget med bl.a. produktutveckling och 
projektledning. Just nu arbetar han som Product Manager och är ansvarig för en av 
företagets produktfamiljer. Han är även ansvarig för företagets 
produktutvecklingsprocess. Bombardiers verksamhet i Sverige är centrerad kring 
järnvägsindustri. 

Bombardiers produktutvecklingsprocess startar vid en idé. Idén konkretiseras främst 
med hjälp av listor på kravspecifikationer. Själva processen genomgår sedan olika faser 
då man utvärderar, testar och realiserar sin idé. Varje fas avslutas med en s.k. ”gate-
review” där beslut fattas om projektet skall fortskrida. Avslutningsvis tas ett oberoende 
bedömningsorgan in som granskar hur arbetet genomförts och att korrekt 
dokumentation finns tillgänglig. 

Bombardier arbetar aktivt med att höja innovationsgraden i företaget och att producera 
nya innovationer. Man är medveten om att ta till vara på de idéer som den egna 
personalen kan generera, och har utformat olika verktyg för att underlätta det arbetet. 
Främst ägnar man sig åt öppen innovation genom att erbjuda de anställda tillgång till en 
digital plattform där man har möjlighet att dela med sig av idéer. Varje idé som delas 
granskas även av en kommitté som avgör om det är något som företaget bör utveckla. 
Som anställda har man även möjlighet att granska och kommentera andras idéer.  

Man arbetar även med att anordna workshops med externa partners, t.ex. 
underleverantörer, för att brainstorma fram nya idéer. Vid behov av speciell expertis kan 
företaget även vända sig till forskare, akademiker, för att komma fram till lösningar på 
problem. 
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3. Intervju med SAAB Group 

Intervjuad: Daniel Wengelin  

Utgörd av: Tobias Brandter 

Daniel arbetar med utveckling av system inom SAAB Group där han har arbetat med 
projekt i olika storlek. Vid produktutveckling på SAAB används en gemensam 
beslutsprocess för allokering av medel inom olika projekt, där själva 
produktutvecklingen internfinansieras av R & D i ett tidigt stadium och där tyvärr en 
mycket liten del av resurserna läggs på innovation. Daniel menar att det finns en viss 
dubbelmoral i företaget då Saab vill ligga i framkant men inte riktigt vill/kan förse 
innovationsavdelningarna med de resurser som behövs för att hela tiden vara 
höginnovativa. Detta beror på att pay-back-tiden på innovativa produkter ligger långt 
fram i tiden, medan hos SAAB är det en kortare pay-back. Hela tiden görs 
nuvärdesberäkningar för att se hur mycket som kan erhållas och då syns att de ”stora” 
summorna som kan erhållas långt fram i tiden ofta har ett lägre nuvärde jämfört med 
resurserna som investerades under projektet 

Daniel påstår att SAAB har problem att avsluta projekt som saknar potential att lyckas 
och vidareutvecklar då hellre projektet tills de märker att det inte går att ta i hamn. Han 
menar att för att undvika detta bör hela tiden de tekniska aspekterna och 
marknadsaspekterna utvecklas jämbördigt. En teknisk produkt utan kommersiella 
aspekter leder till att projektet är mer eller mindre bortslösade pengar och tid och det är 
därför viktigt att kunna kasta projekt i de tidigare stadierna och fokusera på de projekt 
som har möjlighet att lyckas.  

För att uppnå hög innovationsgrad i projekten använder sig SAAB av metoden att 
kombinera tekniker de redan har utvecklat för att på så sätt få nyskapande lösningar. Ett 
exempel på detta är ”remote tower”, där IR-kameror samt videonätverk kombineras för 
att följa planet i realtid på en annan plats och även kunna skåda planet om det försvinner 
bland molnen tack vare IR-kamerorna. Då de inte har möjlighet att lägga så stor del av 
budgeten på innovation försöker SAAB frigöra tid hos de anställda för att få mer tid att 
lägga på kreativt tänkande, utbildningar eller liknande. Den viktigaste innovationskällan 
enligt Daniel är kundinteraktionen där en öppen dialog ska föras och ett konstant 
informationsflöde finnas, vilket i princip blir som öppen innovation. De menar även att 
skillnaden mellan stora och små projekt i hur de läggs upp, hur kreativitet erhålls och 
hur produktutvecklingen sker är väldigt liten, då det mer handlar om att ha en öppen 
dialog med kunden samt att kombinera olika tekniker för att uppnå nya högteknologiska 
produkter. 
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4. Intervju med Howl Design Studio 

Intervjuad: Jens O Johansson 

Utförd av: Tobias Brandter 

Jens O Johansson arbetar som industridesigner på Howl Design Studio i Stockholm där 
de jobbar med utformning av produkter såväl som system och gränssnitt. De menar att 
den bästa produktutvecklingen fås genom att användaren sätts i fokus. Detta görs genom 
att analysera klienten, värdera varumärket och se vad deras profilering är för att sedan ta 
fram prototyper av olika koncept och testa dessa på användaren för att sedan välja det 
bästa konceptet. Detta, tillsammans med att hålla sig uppdaterad på marknaden, 
brainstorming och genomföra workshops tillsammans med ingenjörer från kunderna 
påstår de vara de bästa källorna till produktinnovation.  

Alla produkter har dock olika tillvägagångssätt när de utvecklas för att anpassa 
produkten efter kundens önskemål, men gemensamt är att alltid djupdyka i början inom 
de områden som projektet behandlar. Ibland gäller det att direkt göra prototyper och 
ibland måste koncept tas fram och bearbetas. Viktigt är även att veta vilka resurser det 
finns att arbeta med så att inte ett svårtillverkat koncept väljs när det endast finns 
tillgång till en fabrik som kan tillverka en simpel prototyp.  

Öppen innovation tror de skulle vara en väldigt god idé att använda sig av, men då 
tillverkningen oftast är outsourcad till länder där arbetskraften är billigare är det svårt att 
hålla dialog med de som monterar produkterna utan att det äter upp budgeten för 
projektet. Ett sätt som Howl använder sig av för att uppmuntra kreativitet och främja 
innovation är att de varje år åker på en gemensam surfresa. Detta får dem att komma 
närmare varandra och även prata om saker som inte annars hinner pratas om, då allt 
vanligtvis handlar om att generera pengar. På dessa resor får de även ny energi och nya 
internationella inspirationskällor vilket är viktigt då de arbetar globalt. 

Howl påstår att de liksom många andra företag arbetar med inkrementell innovation, då 
radikal innovation är oerhört riskfyllt samt att företag gärna vill befinna sig i samma 
område som sina konkurrenter när det gäller produkter. Om ett företag lägger 100 
miljoner på att utveckla en produkt måste detta även ge något i slutändan och inte en 
produkt som är värdelös. 

Utifrån frågeställningarna kan konstateras att de viktigaste källorna för 
produktinnovation och produktutveckling i de inledande stegen är oberoende av 
projektets storlek. Hur stort projektet än är skall klienten analyseras och förståelse ska 
fås för vad som ska uppnås. Det viktiga är snarare att få upp tankar och idéer på bordet 
och där få stöd av varandra för att hitta den bästa lösningen. 
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5. Intervju med Piab 

Intervjuad: Magnus Rosenqvist 

Utförd av: Mikaela Lagebjer Kekkonen 

Piab jobbar inom automatiseringsindustrin med vakuumteknik.  

På Piab har de en utarbetad produktutvecklingsprocess som handlar om att det har olika 
steg där de inom varje steg ska färdigställa en viss del av projektet. Fokus på innovation 
lägger de i de tidigare stadierna av produktutvecklingsprocessen och av tiden de har 
lägger de ner som mest en tredjedel på de tidiga faserna i produktutvecklingen där 
innovation sker, och upp till en femtedel av budgeten.  

För att vara innovativa så jobbar Piab på olika sätt, men de har två viktiga 
huvudfaktorer. En av dem är att avsätta tid för att jobba med innovation och den andra 
är att följa trender på marknaden. Annars försöker de att hålla innovationen ganska fri. 

Piabs innovationskällor handlar mycket om öppen innovation och att skapa 
”tvärfunktionella kontakter” inom och utanför organisationen, men berör också kreativt 
klimat. De försöker även att få ut sina konstruktörer så att de inte bara sitter inne på 
kontoret. En annan väg för att uppnå innovation kan också vara att hänga med i 
tekniken. 

Av alla nämnda källor till innovation så anser de att den som ger mest är att få ut 
konstruktörerna på marknaden och ut till kunder där de kan se behoven. Denna källa ger 
troligtvis mest vid stora projekt då det helt klart är lättare att se behovet för de större 
innovationerna. För de mindre innovationerna är det inte lika viktigt då det mer är en 
detalj i det hela. 

 

  



 

 

 

6

6. Intervju med Expand 

Intervjuad: Jari Kekkonen 

Utförd av: Mikaela Lagebjer Kekkonen 

Expand tillverkar och marknadsför portabla mediadisplayer, i andra ord så gör de 
portabel marknadsföringsutrustning och marknadsföringssystem.  

På Expand har de en utarbetad produktutvecklingsprocess som handlar om att de har 
specifika steg för när de tar olika beslut, och fokus på innovation läggs i första hand på 
förstudien och tidigt projektstadie. Hur mycket tid och pengar Expand lägger ner på ett 
projekt varierar väldigt mycket beroende på vilket projekt det är då storleken på deras 
projekt varierar kraftigt, men i början av projektet där innovationen sker så kan det 
variera allt från en tiondel, av deras tid och pengar, upp till hälften. 

För att ta fram nya idéer eller innovationer på Expand så handlar det mycket om att 
bolla idéer fram och tillbaka. De har ett mål om att jobba med externa personer och de 
undersöker även behovet hos kunder genom att fråga dem direkt och indirekt. De kan 
även använda sig av olika grundläggande tillvägagångssätt som till exempel 
brainstorming. När de väl har en idé kan de använda sig av andra personer i företaget 
för att bolla idéer och använda dem som bollplank. De använder sig inte utav 
idégenereringsprocesser eller påtvingad kreativitet på Expand då de tror mycket på en 
öppen miljö.  

Av nämnda källor så tycker de att det som ger mest för produktinnovation är att ha en 
öppen miljö och undvika en ”nej-stämning” samt att diskutera idéer fram och tillbaka. I 
allmänhet så skiljer det inte vilket källa som anses viktigast om det är ett större eller 
mindre projekt, men det finns faktorer som spelar in och det kan bli en naturlig 
utsållning av källor till idéer då det är ganska naturligt att förväntade storsäljare kanske 
är värd att lägga ner mer tid och pengar på än en produkt som inte väntas bli en 
storsäljare.   
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7. Analyser och jämförelser mellan intervjuerna 

ICA AB utför produktutvecklingsprojekt utifrån en given projektplan, därefter 
utvärderas de olika tillverkarnas produkter vilket sedan leder fram till ett slutgiltigt val. 
Företagets utveckling sker utifrån vad som saknas på marknaden och vad som kan 
utvecklas i deras produktkategorier. När innehållet för den nya produkten är fastställd 
övergår projektet till en designbyrå vilka tar fram den slutgiltiga designen för varan, 
vilket går att jämföras med Vitamin Wells produktutveckling.  

Bombardier är ett företag vars storlek och produkt mest liknar Volvo Cars. Likheter går 
att dras i deras produktutveckling och deras användning av en digital plattform för 
intern öppen innovation. Deras process från idé vidare till projekt går även att jämföras 
med Mölnlycke Health Care.  

SAAB Group utför produktutveckling med varierad storlek, där alla nya projekt 
utvärderas utifrån en gemensam beslutsprocess där godkända projekt tilldelas allokerade 
medel och resurser. SAAB Group arbetar likt Volvo Cars och Mölnlycke Health Care 
inom en konservativ och komplex bransch vilket gör att projekt tenderar att riktas mot 
de med snabb återbetalning och låg risk.  

Howl Design Studio går att jämföras med Neumeister Strategic Design vilka gör 
designen för Vitamin Wells produkter. Howl Design Studio är ett litet bolag endast 
inriktade på industridesign och tar uppdrag från en rad andra företag. Företagets arbete 
baseras på att först utvärdera klientens varumärke och profilering, därefter inleds 
utveckling av prototyper kopplade mot konsumenten. I slutsteget får användare vara 
med och bedöma vilket slutgiltigt koncept som ska väljas. Howl Design Studio arbetar 
väldigt fokuserat mot konsumenter och användare vilket går att jämföras med Vitamin 
Wells produktutveckling.  

Piabs utvecklingsarbete jämförs bäst med Volvo Cars som också understryker vikten av 
intern öppen innovation och sammankopplingen av tvärorganisationellt kunskaper. Likt 
Volvo Cars och Mölnlycke Health Care Har Piab en marknadsinriktning där de sänder 
ut anställda på marknaden för att undersöka de behov som finns. 

Expand liknar mest Mölnlycke Health Care där ett stort fokus läggs på 
genereringsaktiviteter. En likhet med de tre företagen i den individuella studien är att 
mycket vikt läggs i början utav förstudien.  

 

  



 

 

 

8

8. Den totala studiens slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån den individuella studien 
kombinerat med slutsatserna från de andra skribenternas slutsatser.  

Ur resultaten som inhämtats från samtliga intervjuer får följande källor anses vara de 
viktigaste ur ett produktutvecklingsperspektiv: 

 Intern öppen innovation, implementerad på ett organisatorisk vis 
 Extern öppen innovation, synpunkter och idéer från kunder 
 Kreativt klimat, inverkan av arbetsplatsens klimat 

Det bör påpekas att dessa källor inte stämde in på samtliga intervjuade företag, utan var 
de som en majoritet av företagen ansågs implementera på ett eller annat sätt. De är 
generella slutsatser som dragits från en jämförelse av samtliga företag involverade i 
studien. Nedan följer ytterligare slutsatser som dragits av gruppen angående hur 
storleken på ett företag (räknat i antal anställda) påverkar källor till innovation. 

Små företag (10-50 anställda) 

Viktigaste källorna för de små företagen var att främst att ha närhet till och arbeta mot 
konsumenten, där detta innefattar analys av kunden och varumärket samt att se vad 
användaren efterfrågar och vilka behov som behöver tillgodoses. Dessa kan ses som 
externa källor och jämföras med öppen innovation. 

Medelstora företag (51-300 anställda) 

För de medelstora företagen handlade det mycket om att hålla en öppen och kreativ 
miljö där idéerna kan få flöda fritt, men även om att undersöka behoven på genom att 
till exempel få ut konstruktörerna på marknaden eller prata direkt med kunderna.  

Stora företag (>300 anställda) 

Hos de stora företagen var intern öppen innovation och kommunikation mellan de 
anställa i allmänhet det som gav mest, men det var även viktigt att frigöra tid för 
innovation.  
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Innan intervjun inleds säkerställ: 

 Att inspelning av intervju godkänns. 

 Eventuell anonymitet för den intervjuade eller företaget 

1. Företaget 

1.1 Bakgrund om företaget 

a. Vad gör företaget? 

b. Vad för typ av produktutveckling genomför företaget? 

c. Har ni en värdegrund eller mantra för företagets verksamhet? 

1.2 Den intervjuade 

a. Vad är respondentens position på företaget, samt vad innefattar det 
 arbetsuppgifter? 

b. Tidigare erfarenheter inom innovation? 

2. Produktutveckling 

2.1 Produktutvecklingsprocesser 

a. Har ni en utarbetad produktutvecklingsprocess? Skulle du kunna kort beskriva 
 den? 

Om inte, varför? Hur se den utveckling som genomförs ut. 

b. Var i denna process läggs fokusering på innovation och kreativitet? Varför? 

2.2 Produkter 

a. Kan du beskriva kort i olika processteg hur företaget gör för att utveckla nya 
produkter? 

b. Generellt för de utvecklingsprojekt ni genomför: 

 Vad lägger företaget för budget och tidsram för hela PU-projekt? 

 Ungefär hur stor del budget läggs på de inledande faserna av 
produktutvecklingen? 

 Hur mycket läggs på innovation? 

 Hur många anställda har företaget i PU-projekt projekt? 

2.3 Projekt 

a. Generellt för de utvecklingsprojekt ni genomför: 

 Vilken budget och tidsram har ni för hela PU-projekt? 

 Ungefär hur stor del budget läggs på de inledande faserna av 
produktutvecklingen? 

 Hur mycket fokus läggs på innovation? 

 Ungefär hur många anställda har företaget i PU-projekt projekt? 
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b. Hur många har ni som arbetar med innovation samt produktutveckling?  
c. Hur sammankopplas idéer inom verksamheten? 

3. Innovation 

3.1 Innovation i företaget 

a. Innovation är för oss en idé med et kommersiellt värde, kan du beskriva er 
process för att ta fram nya idéer och innovation? 

b. Till denna process vad har policy eller mall när det gäller innovation? 

c. Hur gör ni för att undersöka och utvärdera behovet hos kunder? 

d. Hur jobbar ni med utveckling av radikal innovation, ny produkt på en ny 
 marknad? 

e. Hur gör ni för att komma på nya idéer? 

3.2 Innovationsprocesser 

a. På vilket sätt arbetar företaget mot att öka innovationsgraden i företaget? 

b. Kan du beskriva hur ni jobbar med olika innovationskällor i förstudiefasen av 
produktutvecklingen:  

 Företagets interna verksamhet:  
 Kreativitet 
Genereringsaktiviteter 
 Intern öppen innovation 
Produktutvecklare 

 Företagets externa verksamhet: 
Extern öppen innovation 
Områdesexperter och samarbetspartners 
Förändringar på marknaden: trender och ny teknologi 

c. Utifrån min tidigare fråga, hur skulle du vikta dessa mot vilken du anser 
viktigast 

för produktinnovation? 

d. På vilket sätt anser du att denna viktning förändras beroende på om det är ett 
stort 

eller mindre projektet? Inom förstudie 

e. Känner ni att ni har stöd från en högre instanser i företaget för innovativa 
projekt? 

Resursmässigt och mentalt stöd. 

f. Hur gör ni för att skapa ett kreativt klimat? 

g. Hur gör ni för att föda kreativitet hos anställda? 
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Öppna avslutande frågor (I mån av tid) 

 Vill du lägga till något till dina svar från tidigare? 

 Kan du berätta mer om innovationsprocessen i just ditt företag? (Om mer 
information behövs) 

  Skulle du kunna beskriva mer om hur produktutvecklingsprocessen går till? 
(Om mer information behövs) 

 Kan du belysa de inledande stegen av PU-processen mer? 

 Kan du beskriva mer om innovationskällan: … ? 


