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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att undersöka källorna till produktinnovation för att definiera 
företags verktyg till att skapa innovativa produkter. För att vidare utvärdera hur dessa 
källor kan användas görs även studier på hur dessa källor beror av företagsstorlek och 
projektstorlek samt företagets marknadsinriktning. Alltså vilket segment produkterna 
riktas mot. Den slutgiltiga sammanställningen avser att skapa en förenklad mall för 
vilka innovationskällor som ger upphov till produktinnovation i företag av olika storlek.  

Arbetet utförs genom insamling av information genom intervjuer med olika företag. 
Sedan genomförs diskussioner om resultaten och analyser som grundar sig och kopplas 
mot teoristudien som är baserad på tidigare forskning och artiklar med intervjuerna som 
bakgrund. Frågeställningarna besvaras allt eftersom och slutligen presenteras slutsatser 
och även en kort jämförelse med slutsatserna de övriga skribenterna i studien kommit 
fram till. 

De slutsatser som kunde dras av denna studie är att projektstorleken inte har någon 
inverkan på vilken källa som anses vara den primära för att uppnå innovation. Dock 
spelar företagets storlek in. För Howl Design Studio var kreativt klimat och arbeta mot 
användaren de viktigaste källorna, medan SAAB Groups viktigaste källor var att 
kombinera tekniker och ha stöd från en högre instans. Vad företagen hade gemensamt 
var att arbeta mot kunden samt att ha en öppen extern innovation, vilken de kallade 
kundinteraktion. 

De gemensamma slutsatserna som kan dras av arbetet är att de viktigaste källorna till 
innovation är: 

 Intern öppen innovation – implementerad på ett organisatorisk vis 
 Extern öppen innovation 
 Kreativt klimat 
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1. Introduktion och problembakgrund  

Företag har alltid eftersträvat att få en så stor del som möjligt av marknaden och detta 
har de tidigare lyckats erhålla genom att profilera sig och ha något som utmärker 
företaget, exempelvis kvalitet eller pris. På senare tid har det dock blivit allt vanligare 
för företag att använda innovation som en byggsten för konkurrenskraft på marknaden 
(Yang Z, 2003). Innovation är ett svårdefinierat begrepp vilket ofta citeras eller tolkas 
olika (Anthony, 2012). Generellt definieras innovation som en idé med ett kommersiellt 
värde. Innovation är en stor drivmotor i företag vilket är en grund i utveckling av 
produkter (Greenhalgh & Rogers, 2010). Däremot krävs ett bredare synsätt på 
innovation, då det inte längre går att enbart se vad marknaden efterfrågar. Det 
eftersträvas ett mer öppet sätt att tänka kring hur innovation skapas. Det är nödvändigt 
för företag att ta in idéer och synpunkter på ett bredare sätt dels inom den interna 
verksamheten och dels för extern verksamhet.  

Vikten av innovation undersöktes i en inledande intervju med Bo Johannisson, expert 
inom företagsstrategi och företagsrådgivning, se Bilaga 1, vilket identifierade en 
förändring av fokusering på utveckling i företag sedan Andra Världskriget. Direkt efter 
krigets slut fanns en stor global brist på råvaror vilket gjorde att innovation riktades till 
att på bästa 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 genom till 
exempel löpandebandetprincipen och lean-produktion. Detta ledde sedermera till att fler 
produkter tillverkades än det fanns behov av. På grund av detta övergick fokus för 
utvecklingen under 90- och 00-talet till att identifiera och fylla de luckor som fanns på 
marknaden. I dagens läge är de flesta välkända marknader exploaterade vilket gör att 
fokuseringen av innovation måste läggas på kunden, där kunders behov istället 
identifieras. För att lösa specifika kundbehov krävs en bred insamling av 
problemområden så väl som idéer.  

På grund av den snabba teknikutvecklingen och den komplexa innovation som idag 
krävs av företagen, ansåg gruppen det vara intressant att undersöka hur innovation tas 
fram i företag. På grund av att innovation är oerhört viktigt för att vara attraktiv på 
marknaden har studien riktats till att undersöka de källor där idéer till innovation 
kommer ifrån. Med källor menas exempelvis metoder, kunskaper, tillvägagångssätt och 
modeller (Von Hippel, 1988). Konkurrenskraften hos dagens företag skapas genom att 
identifiera och lösa ett behov hos konsumenter. För att hitta lösningar till detta 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. För att dessutom undersöka hur 
källorna används undersöks också detta i förstudien. För att finna skillnader mellan 
företag analyseras även om företagets marknadsinriktning och storleken av projekten 
påverkar vilka källor som anses vara primära. Frågeställningen för studien presenteras i 
rapporten under Kapitel 1.4.  

Vidare preciseringar, förklaringar och källor till studien presenteras i Kapitel  
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2. Teori och litteraturstudie.  

1.1. Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka källorna till produktinnovation för att tydligare 
definiera företags verktyg för att skapa innovativa produkter.  

Syftet med forskningen riktas därför till att undersöka ursprunget för innovation i 
företag. För att vidare utvärdera hur dessa källor kan användas undersöks även hur dessa 
beror av storleken av företag och projekt samt företagets generella inriktning på 
utveckling. Den slutgiltiga forskningen riktas till att bli en förenklad mall för hur företag 
kan utveckla mer innovativa produkter genom de innovationskällor som krävs.  

1.2. Frågeställning 

 Vilka källor bidrar till produktinnovation samt hur viktas de i de inledande 
stegen av produktutvecklingsprocessen enligt ledningen för 
produktutveckling? 

 Påverkar projektstorlek och företagets inriktning vilken källa som anses 
vara den primära? 

1.3. Avgränsningar 

Studien har riktats till innovation i de inledande stegen i produktutvecklingsprocessen, 
där fokus har lagts kring förstudiefasen och problemformuleringen vilket är grunden för 
hela utvecklingsprojektet. 

De personer som har valts ut för att intervjuas i studien har stor övergriplig kunskap 
kring produktutvecklingsprocessen samt hur företaget jobbar med att få fram kreativa 
idéer och innovation. Inriktningen för projektet har lagts på att undersöka hur företaget i 
stort styrs av ledningen för att utveckla innovativa produkter. Fokuseringen har därför 
inte legat i detaljnivå utan istället övergripligt med utvecklarnas arbete inom innovation.  

De projekt som analyseras är projekt från drygt 200 medlemmar ner till små 
utvecklingsprojekt med mindre än 10 anställda. Inga analyser har gjorts kring 
organisationsstrukturer, arbetsmiljö eller innovation inom marknadsföring och 
försäljning, då fokuseringen lagts kring produktinnovation. 
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2. Teori och litteraturstudie 

I detta Kapitel läggs en kunskapsmässig grund för att lättare följa de resultat, analyser 
och slutsatser som dras utifrån resultaten från den empiriska studien.  

2.1. Innovation: definitioner och förtydliganden 

Innovation är ett begrepp som används allt mer i dagens samhälle och framförallt i 
samband med produktutveckling. Enligt Forbes (Clark, 2012) definieras en innovation 
som en idé med ett kommersiellt värde, detta kan ses som en allmän definition. En 
annan definition som gjorts av Scott Anthony är att innovation kan definieras som 
”något nytt som har en påverkan” (Anthony, 2012). Vidare så finns en mer specifik 
definition för just produktinnovation enligt (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.” 

Att utveckla innovativa produkter är en komplex process som beskrivs av Tim Brown, 
verkställande direktör för företaget IDEO, till att vara process utav en rad divergenta 
och konvergenta aktiviteter (Mendonca & Hayagreeva, 2008). Vidare så anser Brown 
att problemidentifiering och problemformulering är de absolut viktigaste stegen inom 
produktutvecklingsprocessen.  

Innovation kan även ses som den viktigaste kunskap som ett företag besitter 
(Greenhalgh & Rogers, 2010). Innovation är även en av de viktigaste strategiska 
komponenterna (Yang Z, 2003) för att hålla sig attraktiva på marknaden. Företag skapar 
sig en långsiktig befästning på marknaden genom kontinuerlig innovation och genom att 
utnyttja ny teknologi (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 enighet av företagets 
kunskaper, kompetenser och produktserier (Kelly & Littman, 2001). Företag och 
företagsledningen är tvungna att gå längre än att endast förbättra nuvarande produkter 
enligt kundönskemål, det krävs också en ökad kunskap kring vad innovation är och från 
vilka källor innovativa produkter skapas. 

Innovation är heller inget entydigt begrepp utan indelas beroende av hur ny produkten 
är och vilken marknad den riktas till (Anthony, 2012). För produktinnovation så finns 
fyra olika huvudtyper; inkrementell innovation, påbyggnadsinnovation, radikal 
innovation och innovation inom förbättrande av produktens erbjudande. Många 
väletablerade företag väljer att arbeta med inkrementell innovation, då radikal 
innovation är för riskfyllt och då företaget redan har en ”säker” plats på marknaden 
(McDermott & O'Connor, 1999). Hur de olika formerna av innovation definieras går att 
avläsa i Figur 1.  
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Figur 1 Olika typer av innovation beroende på produkt och marknad (Anthony, 2012) 
(Bilden är skapad utifrån boken A Little Black Book Of Innovation) 

2.2. Vad är grunden för innovation? 

Med innovationsprocesser avses det arbete som lägger grunden för 
produktutvecklingsprocessen (Heygate, 1996). Till innovationsprocessen räknas de 
inledande stegen utav produktutveckling, problemformulering, förstudie och 
konceptgenerering.  

Enligt Steve Blank är det viktigaste för såväl nystartade företag som redan existerande 
att ha en tydlig definiering utav de kunder och marknadssegment som 
produktutvecklingen inriktas till (Blank, 2006). Författaren menar att de första stegen i 
innovationsprocessen är att hitta kunder, därefter att validera kunder, skapa en 
kundprofil och slutligen inleda ett projekt.  

Enligt John Mullins byggs ett företags innovativa förmåga upp baserat på ett makro- 
och ett mikroperspektiv för både industrin och marknaden (Mullins, 2006). 
Makroperspektivet för marknaden ser på storleken på marknaden hur mycket som 
spenderas, i 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). I ett 
mikroperspektiv för industrin är 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 av ett hål i 
väggen. Vidare så ges det totala värdet av en ny produkt av att identifiera och lösa ett 
problem på marknaden eller för konsumenten (Narayanan, Padhi, & Williams, 2012). 

2.3. Produktutveckling i dagens företag 

Enligt (Ullman, 2010) är ny teknologi, marknadstryck och produktförändringar, grund 
och drivkraft för produktutveckling i den generella processen för produktutveckling, se 
Figur 2.  
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Figur 2 Traditionell produktutvecklingsprocess (Ullman, 2010) (Bilden är skapad 
utifrån boken The Mechanical Design Process) 

För att jämföra med den traditionella produktutvecklingsprocessen ges ett exempel 
utifrån företaget Apples produktutvecklingsprocess (Lachinsky, 2012), se Figur 3. 
Apple har under de senaste åren lanserat revolutionerande innovativa produkter vilket 
helt förändrat marknaden företaget gett sig in på. Detta har gett Apple de nu värderas 
som det mest värdefulla företaget i historien (Forbes, 2012). Företagets 
produktutveckling baseras mer kring design och kundperspektiv vilket kan ses som en 
mer modern inriktning av produktutvecklingen enligt samtal med Bo Johannisson, se 
Bilaga 1.  

 

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

Den vitala skillnaden är att Apple helt exkluderar påverkan av marknaden och istället 
fokuserar internt och i ett mikroperspektiv enligt (Mullins, 2006). Vidare så skapar 
Apple sin styrka och konkurrenskraft genom att frambringa helt nya marknader genom 
radikalt innovativa produkter så som iPhone och iPod vilka helt baseras på en ny 
produkt på en ny marknad (Capozzi, Kellen, & Smith, 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 bägge områden finns 
flertalet olika källor som innovation kommer ifrån. Men även kunskapen om vilka 
innovationskällor, hur de används och kan kombineras är viktig (Von Hippel, 1988). 

 
2.4.1. Innovation inom företagets interna verksamhet 

Öppen innovation definieras som idéer som inte kommer från en sluten krets i 
organisationen utan härstammar från externa källor, alltså källor utanför företaget, eller 
från den interna verksamheten från olika områden och avdelningar (Chesbrough, 2003). 
Fördelen med öppen innovation är att företagets interna kunskap och kreativitet kopplas 
samman för att enhetligt utveckla nya produkter. Chesbrough (2003) menar att öppen 
innovation kan sammanfattas som användningen av inflöden och utflöden av kunskap 
för att öka den interna innovationen. Detta kan jämföras med kundinvolvering då det 
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inkluderar idéutbyte mellan kund och företag, samt en öppen kommunikation genom 
hela utvecklingsprocessen (Von Hippel, 1988). Bidraget från den öppna innovationen 
behöver inte enbart vara idéer utan kan även vara nya problemområden eller något de 
anställda identifierat som kan förbättras.  

Innovation inom den interna så väl som den externa verksamheten kommer utifrån 
individuell kreativitet hos anställda. Genom att uppmuntra till öppen diskussion, och 
tänkande i avvikande riktningar underlättas möjligheten till utnyttjande av den fulla 
potentialen hos sina anställda (Kelly & Littman, 2001). Dock är det inte alltid så att 
kreativiteten kommer från kreativa individer, utan den kan snarare komma från vem 
som helst, så länge denne har en viss erfarenhet inom området, skicklighet, är motiverad 
och anser att dess arbete är betydelsefullt (Breen, 2004). Vidare menar Breen (2004) att 
tidspress och högre lön som motivationsfaktor snarare är något som hindrar kreativitet 
än främjar den. Google har exempelvis infört en ledig dag i veckan då de anställda får 
arbeta med ett eget projekt med fokus på vad de tycker är intressant, vilket kallas för 
”20 Percent Time” (Manyika, 2008). 

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 T.C., 2006). Att visa ett sådant 
stöd innebär till exempel att man tydligt håller en öppen attityd mot risktagande och att 
nya möjligheter för de anställda att utveckla sin kompetens erbjuds.  

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 frammana innovativa idéer (Ullman, 2010).  

En metod för att uppmuntra innovation inom företaget är att frigöra tid för ingenjörerna 

2.4.2. Innovation från externa källor 

Öppen innovation behöver inte enbart riktas mot den interna verksamheten utan kan 
även 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.  

2.5. Betydelsen av företagsstorlek för innovation 

Skillnaderna, vilka kan identifieras mellan större företag jämfört med mindre, är många. 
De största skillnaderna är de tillgängliga resurserna samt företagens attityd mot risker. 
De större företagen har mer resurser för innovation, men utvecklingen baseras mer mot 
lågriskinvesteringar. De mindre företagens resurser är mer begränsade vilket medför att 
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de är mer benägna att ta risker för att växa till storlek. Av den anledningen inriktas 
utvecklingen för små företag mer mot radikal innovation än för större företag 
(Lindegaard, 2012). Det bör nämnas att större företag tenderar att vara mer 
innovationsintensiva än mindre företag, enligt studien av (Hughes, 2001), vilket 
förklaras av att de större företagen i regel har mer omfattande utvecklingsgrupper och 
projektteam vilka kontinuerligt arbetar med utveckling av nya produkter. Enligt 
Lindegaard (2012) har de mindre företagen inte lika välutarbetade processer, vilket 
medför att utvecklingen sker mer flexibelt än för de större företagen. En stor fördel för 
de mindre företagen är att beslutstiden kan förkortas i jämförelse med större företag, 
vilket gör att de mindre företagen kan ligga bättre i fas med omvärlden.  
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3. Metod 

Undersökningen är en empirisk studie vilket utgår ifrån nio intervjuer med olika företag. 
Studien har baserats på en inledande teori och litteraturstudie, vilket gett grunden till 
intervjuer med företag. Företagen i studien har undersökts kvalitativt (Kvale, 1997), 
vilket förklaras som en fokuserad studie på ett avgränsat område. Det som kännetecknar 
kvalitativa studier är att det görs en detaljerad undersökning på respondentens åsikter 
och kunskaper i specifika frågor. I studien har huvudområdena för undersökningen varit 
företagens produktutveckling, innovation och huvudsakliga inriktning.  

Den totala studien baseras på resultatet utifrån fyra skribenter, vilka utfört individuella 
intervjuer utifrån ett gemensamt förstudiearbete och intervjuguide. Mest fokus har lagts 
på de individuella intervjuerna vilka presenteras i Kapitel 4. Resultaten från de tre andra 
skribenterna presenteras i Bilaga 2 och intervjuguiden som använts i Bilaga 3.  I Tabell 
1, presenteras alla företag som deltagit i studien. 

Tabell 1 Tabell över de företag som undersöks i den totala studien 

 

De tänkta respondenterna ska vara ledningspersonal eller chefer som ansvarar för en 
stor del av företagets produktutveckling. Dessa personer förväntas ha en god inblick i 
företagets verksamhet med inriktning mot produktutveckling och innovation. Företagen 
inom studien har valts ut för att ha olika storlek och versamma inom olika branscher, 
där det har varit den intervjuandes ansvar att ta kontakt med företag och boka intervjuer. 
Förhoppningen är att denna differentiering mellan företagen ska ge ytterligare rum för 
identifiering av olika innovationskällor och större bredd av eventuella skillnader i 
användning av dessa.   

3.1. Metod för den bakomliggande teorin och litteraturen 

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 
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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.  

3.2. Metod för intervjuer 

Metoden för strukturering av intervjuer kan ske enligt fyra huvudkategorier, 
ostrukturerad och helt öppen intervju, semistrukturerad vilket kan ses som både 
strukturerad och öppen, helt strukturerad eller genom enkäter (Westlander, 2000). De tre 
första kategorierna kan ses som metoder för kvalitativa intervjuer och den är för 
kvantitativa studier i enlighet med Kvale (1997). 

För denna studie baseras intervjuerna på en semistrukturerad metod, vilket innefattar 
dels en strukturerad och en öppen del. Den strukturerade delen av intervjun riktas till att 
skapa en generell bas för alla intervjuer, där frågor som behandlar företagets innovation, 
processer och produktutveckling undersöks. Den öppna delen av intervjun riktas till att 
komplettera den strukturerade delen, samt att klargöra eventuella misstolkningar. I 
denna del får respondenten reflektera fritt och lägga till information till tidigare 
uttalanden. 

Intervjuerna inför studien genomförs utifrån en gemensam intervjuguide, vilken 
presenteras i Bilaga 3. Detta görs för att resultaten ska bli enhetliga och komplettera de 
individuella resultaten och slutsatserna. Intervjuguiden består utav en strukturerad del 
och en öppen del. Utifrån resultatet från intervjuerna görs analyser av företagens 
verksamhet och de processer och metoder 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 hur de nyttjas 
inom förstudien. Därefter görs analyser och utvärdering av materialet som helhet.  

Resultatet baseras på de två individuella intervjuerna och valideras och jämförs sedan 
med de övriga skribenterna i delstudiens resultat och slutsatser. Slutligen tas även en 
gemensam slutsats fram, som baseras på de individuella slutsatserna från de övriga 
skribenterna. 

Analysen grundar sig på resultaten från de individuella intervjuerna och kopplas till 
artiklarna som behandlas i teoribakgrunden. Inledningsvis undersöks företagens 
verksamhet och hur företaget arbetar för att lösa kundbehov hos konsumenter och 
kunder samt även om den intervjuade anses vara lämplig till detta arbete. Därefter görs 
analyser utav företagens produktutvecklingsprocess och innovationer för att sedan 
övergå till fokusering kring vad företaget ansåg vara de olika källorna till innovation 
samt vilka källor som uppfattades vara de viktigaste. Slutligen analyseras även huruvida 
företaget anser det vara någon skillnad på källor till innovation i stora respektive små 
projekt.  

Inom den totala studien bandades alla intervjuer förutom den med SAAB Group, för att 
i efterhand transkribera materialet från intervjun. En sekreterare var närvarande på fem 
av nio intervjuer till stöd för den som ledde intervjun, samt för att föra anteckningar i 
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fall inspelningen misslyckas. De resterande intervjuerna gjordes utan sekreterare, vilket 
var de intervjuer som hölls med ICA AB, Expand och SAAB Group och Mölnlycke 
Health Care.  

En av de individuella intervjuerna samt två från den totala studien genomfördes genom 
telefon. Dessa var intervjuerna med Volvo Cars, Mölnlycke Health Care samt SAAB 
Group. 

3.3. Rapportens upplägg 

Rapporten baseras på en övergriplig presentation av studien och bakgrunden till dess 
syfte. Därefter inleds en mer specifik fördjupning av teori och litteratur som krävs för 
att följa arbetets analyser och resultat. Därefter beskrivs studiens syfte, frågeställning 
och avgränsningar vilka är kopplade till den inledande problembakgrunden och 
teoristudien. Därpå beskrivs den metod som arbetet kommer att utföras på vilket följs av 
resultatet från studien. Efter det följer en djupare analys av resultatet vilket kopplas mot 
frågeställningen. I slutet av rapporten presenteras slutsatserna som dras samt en 
diskussion över studien. Analysen baseras även på de övriga skribenternas 
sammanfattade resultat vilket presenteras i Bilaga 2.  

3.4. Metoddiskussion 

Bägge respondenterna ansågs vara tillförlitliga och informationen de delade med sig av 
ansågs vara relevant. Dock är skillnaden mellan företagen stor, så det antogs att 
resultaten skulle skilja sig mellan de två olika företagen. För att uppnå ännu högre 
reliabilitet skulle dock fler intervjuer behövt göras på liknande företag för att se att 
dessa svarade likadant.  

3.4.1. Respondenternas trovärdighet 

Ett problem med respondenterna var att ingen av dem var en ledare inom 
produktinnovation. Den intervjuade på SAAB Group arbetar med utveckling av system 
och då framförallt inom IT, vilket innebär att respondenten heller inte arbetar med 
utveckling av faktiska produkter. Dock används dessa IT-system i de faktiska 
produkterna samt att respondenten även har inblick i hur de faktiska produkterna 
utvecklas, samt har erfarenhet i att arbeta i produktutvecklingsprojekt och även leda 
projekt.  

Den intervjuade på Howl Design Studio var inte ingenjör och heller inte chef utan 
snarare industridesigner och är en av många som är involverade i projekten där alla har 
någon form av ledande roll. Dock hade han insikt i ett ingenjörsföretag där de arbetar på 
liknande sätt och har även arbetat nära andra ingenjörsföretag och då haft kontakt med 
utvecklingschefer och projektledare. Howl Design Studio arbetar tyvärr inte med den 
tekniska delen i produkterna, förutom gränssnitten, men då innovation även behandlar 
det estetiska ansågs det vara ett passande företag. Således anses inte de två 
respondenternas arbetsuppgifter sänka valideten. 

Ibland kändes det under intervjun som att respondenten tappade fokus på frågan och 
pratade om något oväsentligt som då ger en lägre validitet. Detta skulle kunna undvikits 



11 

 

genom en mer strukturerad intervju där man skulle erhålla svaren på det som avsågs 
med en gång. Något som kan påverka reliabiliteten är då den andra intervjun, med 
SAAB Group, hölls själv utan tillgång till inspelningsanordning via telefon. Således 
blev det svårt att lyssna, skriva ner stödord och samtidigt reflektera över vad som sades, 
vilket medförde att vissa saker kan ha missats. Då informationen erhölls genom telefon 
finns det även risk för att något kan missuppfattats eller att den som utför intervjuerna 
hör fel, då det inte går att läsa kroppsspråk och ljudet via en mobiltelefon är betydligt 
sämre än då man intervjuar en person på plats. Då stor del av kommunikationen 
försämras och i vissa fall helt uteblir minskar reliabiliteten för studien. 

En del områden valde respondenterna att inte gå djupare inpå vilket kan ha medfört att 
viss information uteblev och felaktiga tolkningar dragits från detta. 

3.4.2. Företagens storlek 

För att lyckas svara på frågeställningen är det viktigt att ha olika stora företag där 
företagen även har olika inriktning. Detta har uppnåtts väl, vilket medför att validideten 
ökar, då undersökningen innefattar företag inom de flesta olika segment och dessa 
företag varierar även oerhört mycket i storlek.  

3.4.3. Avgränsningar 

Då tiden har varit knapp och det har varit svårt att boka intervjuer valdes de första 
intervjuerna som lyckades bokas. Detta kan vara en nackdel då företagen och 
respondenterna kan ha arbetsuppgifter som inte motsvarar de som tänktes för studien. 
Hade mer tid funnits och möjlighet att boka intervjuer tidigare hade troligtvis mer 
relevanta företag och möjligtvis även produktutvecklingschefer kunnat bokas. Dock får 
respondenterna för skribentens intervjuer anses vara relevanta då bägge har stor inblick 
eller arbetar med produktutveckling och bägge arbetar i projekt av varierande storlek.  
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4. Resultat 

I denna del presenteras resultaten som erhållits ur intervjuerna gjorda av skribenten. 
Intervjuerna som genomfördes var en telefonintervju med Daniel Wengelin på SAAB 
Group samt en personlig intervju med Jens O Johansson för Howl Design Studio. En 
sammanfattning av resultaten för de resterande skribenterna kan ses i Bilaga 2. 

4.1. Intervju med SAAB Group 

Respondenten arbetar med utveckling av system inom ”Security and Defence Solutions” 
på SAAB Group som är ett företag med drygt 13 000 anställda. SAAB Group tillverkar 
produkter och tjänster med stor variation där det bland annat ingår flygplan, lösningar 
för övervakning och ledning, mjukvara och försvarsteknik. Projekten för företaget 
varierar i storlek, där de stora projekten kan kosta tre till fyra miljarder kronor och löpa 
fyra till fem år, medan de små projekten kan ha en budget på hundra tusen kronor och 
endast pågå någon vecka eller ett par månader. 

4.1.1. Produktutveckling och Innovation 

Vid produktutveckling används en gemensam beslutsprocess för hela företaget för 
allokering av medel, där olika andelar av budgeten avser olika delar i 
produktutvecklingen. Vid utveckling av system används en separat modell. Vid 
produktutvecklingen är det ibland en produkt som ska utvecklas och ibland ett system 
och vid utveckling av tjänster så används tillexempel ofta de utvecklade systemen som 
stöd för tjänsten. Själva produktutvecklingen internfinansieras av R & D där resurserna 
fördelas tidigt mellan de olika områdena och avdelningarna. Respondenten menar att 
tyvärr läggs en liten del av den totala budgeten för ett projekt på just innovation, vilket 
är synd då innovation är viktigt för att hela tiden ligga i framkant på marknaden. 
Respondenten åsyftar att det är en viss dubbelmoral i företaget då SAAB Group vill ha 
en hög innovationsgrad och hela tiden ligga i framkant inom utveckling, men är inte 
beredda att lägga så mycket resurser som krävs till innovation. Det är dock svårt att 
alltid tillgodose mer resurser eftersom mer resurser alltid eftersträvas inom alla 
avdelningar och det bara finns ett begränsat kapital.  

Trots att SAAB Group lägger relativt lite resurser på innovation läggs ändå resurser på 
andra områden i de inledande delarna av produktutvecklingen. Detta kan lätt bli 
kostsamt för företaget om marknadsdelen inte utvecklas lika långt som ingenjörsdelen. 
För att en produkt ska bli lyckad måste projektet utvecklas jämnlångt på alla fronter och 
alla vyer måste tillgodoses. Saknas kommersiella aspekter, medan den tekniska 
produkten är välutvecklad kommer projektet att bli kostsamt och misslyckat, vilket 
medför att mycket pengar går åt i onödan. Respondenten påstår att det skulle vara bättre 
om vissa projekt lades ner tidigare, då det kostar resurser att utveckla dessa produkter 
som ändå inte ger några/ger få intäkter i slutändan och istället fokusera på de projekt 
som kan bidra till företagets utveckling, tillväxt och har potential att bli lyckade. 

I övrigt läggs få resurser på att öka innovation och erhålla ett kreativt klimat då detta har 
en pay-back som ligger långt bort och det är nära pay-back som värderas högst. Trots att 
en innovativ och kreativ produkt skulle kunna generera mycket pengar i slutändan så tar 
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det lång tid att nå dit och under tiden blir det ett kostsamt projekt. Att utveckla en 
höginnovativ produkt är även väldigt riskfyllt och därför använder sig SAAB Group och 
även andra företag sig mer av inkrementell innovation och detta har SAAB Group alltid 
gjort. Hela tiden gör de nuvärdesberäkningar för att se hur mycket som kan erhållas och 
då ses ofta att de ”stora” summorna som kan erhållas långt fram i tiden har ett lägre 
nuvärde jämfört med resurserna som investerades under projektet. Således är det 
kortsiktigt en smartare lösning att fokusera på att vidareutveckla redan existerande 
produkter där få resurser behöver läggas på kreativt klimat. Dock får vissa mindre 
projekt utan ett klart mål, finansiering för att pusha utvecklingen framåt radikalt sett. 

Istället för att lägga en stor budget på inkrementell innovation försöker SAAB Group 
istället frigöra tid hos de anställda för att få mer tid att lägga på kreativt tänkande, 
utbildningar eller liknande. De uppmuntrar som sagt innovation på mikronivå, men har 
svårt att lägga de resurser som krävs för att uppnå en hög innovation. Något företaget 
även använt sig av är att sätta ihop en talanggrupp med kreativa människor oavsett 
vilken avdelning de arbetar på för att ta till vara på kreativitet för att uppnå mer radikal 
innovation och kreativa tankar. 

4.1.2. Källor till Innovation 

Vid frågan angående vilka källor som anses vara de viktigaste till produktinnovation 
menar den intervjuade att det som stimulerar kreativitet och innovation bäst för dem är 
kundinteraktionen där information fås av kunderna, vad de är intresserad av och deras 
behov, alltså att skapa en tidig kundprofil. Här ska en öppen dialog föras och en 
kunskapsström mellan de olika sektionerna och även mellan kunderna och de som 
arbetar med projektet. Det ska således vara en konstant idéförsörjning vilket gäller för 
samtliga projekt, både stora och små. Alltså menar SAAB Group 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. 

En innovation som ledde till ett lyckat system inom respondentens sektion var ”remote 
tower”, vilken kan förklaras som en fjärrstyrd flygplats. Detta är välbehövligt på mindre 
flygplatser där det kan vara svårt att få resurser till att ha flygledare som sitter i tornen 
och styr planen på landningsbanorna och i luften. Med denna teknik kan flygledarna för 
exempelvis Torsby flygplats sitta på Arlanda istället. Detta bör medföra svårigheter eller 
att sikten och kommunikation bör försämras, men det visade sig att de som använder 
denna teknik kan ha bättre överblick vid dålig sikt, då infraröda kameror och liknande 
metoder kan användas för att skåda planen. Om ett plans lampor går sönder kan det vara 
svårt att följa planet, men med denna teknik kan istället en röd ruta omringa planet 
vilket förenklar arbetet. Dock finns det även baksidor med ”remote tower”, så som att 
det blir vissa fördröjningar i tiden. För att ta fram denna innovation kombinerade 
företaget olika tekniker som exempelvis videonätverk som används i stridsvagnar och 
infraröda kameror. På så sätt lyckas de stimulera fram nya produkter genom kreativa 
kombinationer. 

Slutligen frågades vad respondenten ansåg om Googles taktik för att uppnå hög 
kreativitet och producera nya innovativa system och produkter, vilken går ut på att de 
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har en ”ledig” fredag där de får arbeta med egna projekt. Detta verkade bra, men 
däremot blir det oerhört dyrt och det är få företag som har råd att arbeta på det sättet. 
Detta skulle innebära, tidsmässigt, att 20 % av ingenjörerna faller bort varje vecka, 
vilket i sin tur teoretiskt bör innebära att det tar 20 % längre tid att utveckla 
produkterna. Respondenten anser att det kommer motivera ingenjörerna mer med att 
arbeta med deras projekt och troligtvis långsiktigt stimulera fram nya, innovativa och 
framgångsrika produkter. Nackdelen är att då endast en dag i veckan tillägnas detta 
kommer det ta oerhört lång tid och pay-backen blir väldigt lång. 

4.2. Intervju med Howl Design Studio  

Respondenten arbetar som industridesigner på Howl Design Studio som är ett av de mer 
etablerade industridesignföretagen i Stockholm med ca 10 medarbetare och har funnits 
sedan 2007. Företaget arbetar med såväl utformning av produkter som system, 
gränssnitt och även sammarbetar med ett ingenjörsföretag i Malmö vid namn Frankly. 
Enligt Jens arbetar företaget med produktutveckling som ska vara så anpassad som 
möjligt för människan. Alltså sätter företaget användaren i fokus för att få så 
människoinriktade produkter som möjligt.  

4.2.1. Produktutveckling och Innovation 

Howl Design Studio anser att det först och främst är viktigt att anlysera klienten, med 
andra ord, företaget som beställer tjänsten och se vad deras profilering är. Det är hela 
tiden många värden i varumärket och dessa kan vara allt från kvalitet, innovativt, 
trendigt eller högteknologiskt. Utefter dessa värden får företaget sedan börja tänka ut 
idéerna. Målet är att värdena ska visas genom produkterna. Respondenten drar en 
parallell till Apple, där deras värden är enkelhet och design vilket visas tydligt genom 
produkterna då dessa är både estetiskt tilltalande samt enkla att använda. Själva 
produktutvecklingsprocessen brukar se väldigt annorlunda ut beroende på företag och 
produkt som ska skapas, men respondenten påstår att företaget inte arbetar efter någon 
framtagen mall. I vissa fall krävs det att designerna sitter ned och brainstormar, skapar 
idéer, håller sig uppdaterade på marknaden, genomför workshops tillsammans med 
ingenjörer från kunderna och sedan välja de bästa koncepten som skulle gå att 
genomföra i verkligheten. I andra fall gäller det att göra prototyper och testa gång på 
gång tills den bästa lösningen är funnen. Något som är viktigt är att djupdyka i de 
områden som projektet behandlar tidigt då det lägger grunden och att alla skriver under 
på den slutliga målbilden och arbetar mot den, så att alla vet vad som gäller och vad 
som är viktigt i projektet. Det gäller även att ha koll på tillgängliga resurser så att ett 
valt koncept inte är oerhört svårtillverkat när det endast finns tillgång till en omodern 
fabrik som inte klarar detta. Något företaget känner är en stor källa till 
produktinnovation är självklart internet och sedan att hålla sig uppdaterade via mässor 
där även inspiration kan erhållas från.  
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Vid frågan om Howl Design Studio arbetar med inkrementell eller radikal innovation 
påstår respondenten att det är väldigt få företag som arbetar med radikal innovation då 
det är en så riskfylld innovationsprocess. De nya produkterna vill gärna hålla sig i 
samma segment som sina konkurrenter. Respondenten säger: 

”Om du har en marknad som handlar om tvättmaskiner så vill man gärna 
hålla sig i samma stimm som sina konkurrenter. Om de har tio program så 
måste vi ha tio program, snarare än att ”Okej, de har tio program, vi har 
ett. Vi kör precis motsatt håll.” Det är ganska ovanligt. ”.  

Då ett företag lägger hundra miljontals kronor på att utveckla en produkt måste de även 
få ut något som är användbart och fungerande, annars är det bortkastade pengar och 
denna ansvarige kommer få stå till svars för misstagen. Då det tar drygt tre år från första 
pennstrecket tills produkten finns i hyllan är det även oerhört tidskrävande om det skulle 
bli ett dåligt utfall. I Howl Design Studios fall brukar dock projekten röra sig om tre 
månader, där ca fem personer arbetar med projektet, även om de vanligtvis vill vara 
involverade i hela produktutvecklingsprocessen. 

4.2.2. Källor till Innovation 

När en fråga om öppen innovation och hur företaget arbetar med det ställs, påstår 
företaget att det är väldigt svårt när tillverkningen är outsourcad till Kina, Indien eller 
liknande länder då det kostar enorma summor att komma i kontakt med exempelvis 
tillverkningsavdelningen. Dock är detta något som företaget gärna skulle vilja arbeta 
med, då det troligtvis genererar bra idéer och då användaren i fokus även avser den 
personen som skruvar ihop produkten. Inte enbart användaren av produkten. Problemet 
med om de skulle prata med alla som är involverade i projektet från designers, 
ingenjörer, marknadsavdelningen, montörer och så vidare är att budgeten för projektet 
skulle ätas upp på en gång.  

För att uppmuntra kreativiteten anordnas varje år en surfresa för att alla ska lära känna 
varandra bättre. På detta sätt kan samtal som vanligtvis inte uppträder på arbetet 
förekomma. På arbetsplatsen där allt handlar om att generera pengar och det ständigt är 
en hög arbetsbelastning finns det sällan rum för friare samtal, medan om de anställda är 
på semester blir det oftare öppnare samtal som kan generera idéer och även beröra 
planering av företaget internt. På varje resa brukar även ett visst antal workshops vara, 
för att kombinera avslappningsresa och konferensresa. Detta ger kreativitet då de 
anställda upplever saker tillsammans, får ny energi och nya inspirationskällor då det är 
helt andra kulturer de möter. Då Howl Design Studio arbetar globalt är det även viktigt 
att ha många kulturella aspekter för att kunna tillfredsställa kunder över hela världen. 

För att hela tiden kunna arbeta kreativt arbetar företaget, som tidigare nämnt, mot 
människan vilket gör att de anställda ser användningsområden, förbättringar och 
potentiella behov som finns på marknaden. Detta görs genom att hela tiden testa 
produkterna på användaren för att se hur de vill förbättra dessa. Att arbeta mot 
användaren avser också att de vill ta fram produkter som förbättrar livsförhållandet för 
användaren. Ett problem dock med att arbeta mot människan är att denne inte vet vad de 
vill ha när det gäller innovation, förutom det som redan finns. Hade en person tillfrågats 



16 

 

för 15 år sedan om hur de vill att deras mobiltelefon skulle vara hade ingen sagt att den 
skulle ha kamera, kunna spela musik och kunna användas som en dator.  

Företaget har genomfört flera sammarbeten med Baby Björn där de bland annat fick i 
uppdrag att utveckla ett glas som barn ska kunna dricka ur samt ta patent på det. I det 
fallet gick det inte att fråga barnen hur de upplevde det, utan då fick företaget låta 
barnen prova och åter prova tills det bästa konceptet visade sig och för att hela tiden 
kunna generera bra koncept gäller det att ha sinnet helt öppet. Personer som är vana vid 
liknande produkter och har hanterat dessa tidigare ska gärna tillfrågas, men då gränssnitt 
behandlas är det bra att prova produkten på oberoende personer på gatan, då det handlar 
om intuitivitet. Personen ska förstå hur produkten ska användas direkt då denne får den i 
handen. Problemet är dock att detta inte går i alla fall, då projekten är sekretessbelagda, 
så de kan inte gå ut på gatan och fråga personer eller skicka ut enkäter innan 
prototyperna är klara. Då får de anställda istället genomföra tester i labb, verkliga 
simuleringar eller antaganden.  

Respondenten menar att de viktigaste källorna för produktinnovaton 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. 
Kreativt klimat erhålls i deras surfresor som ger mycket till företaget både i form av 
gemenskap och sammanhållning samt som inspiration och ökad energi/kreativitet. 
Öppen innovation tror de är en bra idé, men då det är svårt för många företag att uppnå 
detta om de inte har produktionen i samma land där de övriga avdelningarna befinner 
sig. Självklart kan även input erhållas från andra avdelningar på företaget, men då detta 
är ett industridesignföretag finns det inte så många andra avdelningar som de kan ha 
utbyte av. 

Vad som mer är viktigt är att få upp saker på bordet när olika koncept arbetas fram och 
för att hela tiden upprätthålla hög kreativitet jobbar de i team och stöttar varandra och 
varandras idéer. I dessa team bör det vara en blandning av industridesigners från Howl 
Design Studio och även ingenjörer från företaget, vilket ger en viss kunskapsström som 
kan liknas vid extern öppen innovation. 
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5. Analys  

Analysen består av kopplingar mellan resultaten baserade på de två intervjuerna utförda 
av skribenten och teoristudien som baseras på artiklar inom innovation, ledarskap och 
produktutveckling. Även relevanta kommentarer som behandlar resultaten kommer här 
tas upp. 

5.1. SAAB Group 

Företaget är ett stort industriföretag som arbetar i högsta grad med produktutveckling, 
där främst försvarsmateriel behandlas, men även servicesystem som ska förenkla 
vardagen för användaren. Således arbetar de med produktinnovation (Anthony, 2012) 
och framförallt högteknologiska nya lösningar. 

5.1.1. Produktutveckling och innovation 

Angående om hur mycket resurser som läggs på innovation tycker respondenten att det 
är alldeles för lite, då SAAB Group hela tiden vill ligga i framkant när det kommer till 
innovation, men inte är beredda att budgetera den kostnaden för att uppnå de 
eftersträvansvärda resultaten. Företaget vill ligga i framkant då innovation är en av de 
viktigaste strategiska komponenterna på marknaden (Yang Z, 2003). Han säger att detta 
beror på att innovativa och framförallt radikala produkter har en lång pay-back, då det 
tar väldigt långt tid att utveckla och mycket pengar måste investeras i projekten. Ska 
nuvärdet på de intäkter som den radikala innovationen genererat efter tjugo år beräknas, 
kommer dessa inte motsvara resurserna som investerats i projektet under tiden. En 
parallell kan dras till hybridbilen som började utvecklas på sextiotalet av GM och har 
arbetats med i årtionden (McDermott & O'Connor, 1999). Pay-backen för den bilen 
kommer ligga oerhört långt fram i tiden. Dock bör pay-back som ligger långt fram i 
tiden även prioriteras då det är orimligt att endast arbeta med kortsiktiga lösningar.  

SAAB Group använder sig av en kompromiss gällande radikal och inkrementell 
innovation då företaget huvudsakligen arbetar med inkrementell, men ändå har en viss 
form av radikal innovation genom de små projekten utan mål. Då SAAB Group är ett 
väletablerat företag kan det vara så att de inte har ”behov” av att vara radikala utan 
arbetar med att vidareutveckla redan befintliga produkter (McDermott & O'Connor, 
1999). Istället försöker de frigöra tid för att på så sätt få de anställda att tänka mer 
kreativt, genomföra utbildningar eller liknande, vilket antas vara en bra metod då det är 
bevisat att tidspress är något som hindrar kreativitet (Breen, 2004). 

5.1.2. Källor till innovation 

Av de olika källorna till innovation menar respondenten att kundinteraktion är bland de 
viktigaste, vilket avser att ta reda på vad kunden är intresserad av, ha en öppen dialog 
med kunden och hela tiden ha en kunskapsström och idégenerering. Detta kan liknas vid 
extern öppen innovation, vilket precis som intern öppen innovation kan öka 
innovationsprestationen i företaget (Pedrosa, 2013). Enligt Blank måste företagen 
validera kunderna och skapa en kundprofil innan projekten kan inledas, vilket är precis 
vad SAAB Group verkar göra (Blank, 2006).  
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Utöver kundinteraktionen tycker företaget även det är väldigt viktigt att blanda olika 
tekniker för att uppnå nya tekniker eller kombinationer som tidigare var obetänkta. 
Detta verkar vara bra, men det finns risk att företaget begränsar sig alldeles för mycket, 
då de främst jobbar med tekniker som redan används. Trots att en ny produkt skapas, 
använder företaget två olika gamla tekniker som kombinerats. Dock är det en säker 
metod att använda sig av för att hela tiden utvecklas, även fast det sker med små steg. 
På SAAB Group känner produktutvecklarna även att stöd från högre instanser finns när 
det kommer till innovation vilket är viktigt (DiLiello T.C., 2006), men att resurserna 
som tilldelas innovationsdelen är för liten för att skapa riktiga innovationer.  

5.2. Howl Design Studio  

Trots att företaget är ett litet företag som inte arbetar i industriell skala, arbetar de 
mycket med produktutveckling och utformning av nya produkter samt system som ska 
förenkla vardagen för användaren, vilket kan kallas för produktinnovation (Anthony, 
2012). 

5.2.1. Produktutveckling och Innovation 

På Howl Design Studio försöker de inte medvetet eftersträva ett kreativt klimat, men de 
försöker hela tiden stötta varandra och vara till hjälp samt att företaget varje år beger sig 
ut på en surfresa tillsammans. De anställda hjälper varandra för att alla ska våga få fram 
sina idéer då alla är kreativa individer och troligen har flertalet förslag till varje projekt, 
även fast vissa idéer är avvikande och kan uppfattas som radikala. Om de har stöd från 
varandra (DiLiello T.C., 2006) och avvikande åsikter presenteras kommer detta i sin tur 
leda till att de utnyttjar de anställdas fulla potential (Kelly & Littman, 2001). Om någon 
inte vågar säga vad de tycker på grund av rädsla för att bli utskrattad eller dumförklarad 
kommer projektet förlora många goda tankar och idéer.  

Surfresan verkar vara en merit och belöning på att företaget har lyckats under året och 
även för att komma närmare varandra som ett team och för att få ny energi inför det 
kommande året. Detta verkar fungera väl som en motivationsfaktor, kanske bättre än 
pengar, vilket även bekräftas i teoristudien (Breen, 2004). Allt detta anses vara viktigt 
för att utvecklas som ett högpresterande team, då de måste ha något att arbeta för och 
även möjlighet att sammarbeta och ha idéutbyten inom gruppen. Utan dessa faktorer blir 
teamet lätt haltande och kommer troligtvis bara arbeta på rutin. Framförallt ger detta en 
möjlighet att umgås under kravlösa förhållanden, alltså att de inte behöver tänka på att 
generera pengar hela tiden. Troligtvis kommer krav på att hela tiden tjäna pengar döda 
kreativiteten till stor del, men en innovation är trots allt definierad som en idé med 
kommersiellt värde (Clark, 2012). Fås istället fritt spelrum och möjlighet till fri 
tankegång utan att riskera något finns chansen att kreativa idéer kommer fram vilket kan 
generera höginnovativa produkter. Under dessa resor kan de även trigga varandra och 
bygga på de andras idéer med kreativa lösningar som annars skulle vara orealistiska.  

5.2.2. Källor till innovation 

Howl Design Studio anser att användaren i fokus, kreativt klimat och kundkontakten är 
de största källorna till innovation, vilket är intressant då ingen förutom kreativt klimat 
togs upp i den teoretiska referensramen. De ansåg även att det är oerhört viktigt att 
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undersöka klienten för att se vad deras varumärke ska sända för budskap, vad de har för 
klientel och vad de vill uppnå med projektet. Enligt Steve Blank är detta det viktigaste 
för såväl nystartade företag som redan väletablerade (Blank, 2006). Källor som extern 
innovation och öppen innovation använde de sig inte av över huvudtaget enligt egen 
utsago. Eftersom stor del av produktionen sker i länder som Indien, Kina och liknande 
finns det ingen möjlighet till detta eftersom det skulle spräcka budgeten på en gång. 

De arbeten som utförs tillsammans med ingenjörer från klienterna och deras 
produktutvecklare verkade likna öppen innovation med externa källor då de utför 
workshops och brainstormar för att få en kunskapsström och idégenereringsprocess 
tillsammans. Just brainstorming, som kan underskattas (Ullman, 2010), ansågs vara en 
stor källa till innovation då de tar fram oerhört mycket idéer där vissa kan vara abstrakta 
och radikala och dessa gäller det att göra funktionella och mindre abstrakta. 

5.3. Gemensamma resultat 

Volvo Cars: Intern öppen innovation, externa källor och samarbetspartners, kreativitet 
hos anställda, olika former av genereringsaktiviteter, design och tillverkning, 
framtidsutveckling. 

Vitamin Well: Intern öppen innovation, externa källor, kreativitet hos anställda, olika 
former av genereringsaktiviteter, nya trender och teknologi. 

Mölnlycke Health Care: Intern öppen innovation, extern öppen innovation, externa 
källor, kreativitet hos anställda, genereringsaktiviteter, trender och teknologi. 

Piab: Avsätta tid för att arbeta med innovation, följa trender på marknaden, öppen 
innovation, kreativt klimat, få ut konstruktörerna på marknaden till kunder, 

Expand: Externa källor, öppen miljö, positiv stämning. 

Bombardier: Öppen innovation, workshops med externa partners, brainstorming. 

ICA AB: Undersöka konkurrenter, anställda som arbetar med innovation. 

Vitamin Well som är i samma storlek som Howl Design har bägge samma källor till 
innovation bortsett från ett någon enstaka. Detta beror troligtvis på att det är likartade 
företag till storlek och inriktning, dvs moderna produkter som riktar sig till 
konsumenter. SAAB Group befinner sig i samma storlek som Bombardier, Mölnlycke 
Health Care och ICA AB där de ingen av företagen fått samma källor, vilket troligtvis 
beror på dess skilda inriktning. Det företag som kan anses ha samma inriktning är 
Bombardier och SAAB Group där bägge är stora industriföretag och de gemensamma 
källorna är öppen innovation och ha en öppen kommunikation, vilket delvis fås genom 
öppen innovation.   
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6. Diskussion 

Egna tankar och diskussioner kommer framföras angående resultaten och dess koppling 
till teoribakgrunden och artiklar som behandlar innovation och produktutveckling. 

6.1. SAAB Group 

Då SAAB Group är ett stort företag (13 000 anställda) antog jag att de skulle ha en 
annan produktutvecklingsprocess och även en annan inställning till innovation om man 
jämför med industridesignföretaget Howl Design Studio. Då de är så pass stora kan 
även projektstorleken vara stor, då de kan kosta flera miljarder och löpa upp till fem år. 
Det kan således vara svårt att hålla ihop teamet som de gör i Howl Design Studio, men 
då de har mycket mer resurser och olika avdelningar som behandlar alla olika områden 
sker utvecklingen inom de separata avdelningarna liknande som den gör hos Howl 
Design Studio.  

6.1.1. Produktutveckling och Innovation 

Vid produktutvecklingen så används en gemensam modell för allokering av medel till 
olika delar i produktutvecklingen, men för utveckling av system används en annan 
modell. Jag fick aldrig klart för mig varför de har olika modeller, men jag tycker att de 
borde behandlas på liknande sätt. Jag antar att de återkopplar till projektet efter det är 
slutfört för att se vad de skulle behövt lägga mer, respektive mindre resurser på och 
även om alla satsningar var lyckade för att uppnå den optimala modellen för liknande 
projekt i framtiden. Självklart är det svårt att ta fram den optimala modellen, då de flesta 
projekt skiljer sig från varandra och det hela tiden kan uppkomma komplikationer som 
stör projektet, men en generell utgångspunkt borde de kunna utgå ifrån. Då de menar att 
resurserna fördelas tidigt mellan de olika avdelningarna tänkte jag att de borde fördela 
en approximativ virtuell summa som de i projektet kommer få tillgång till och att dessa 
resurser tilldelas projektet allt eftersom det fortskrider. Detta är för att slippa låsa pengar 
i ett projekt, då jag uppfattade det som att de får en klumpsumma i början av projektet 
att arbeta med. På så sätt kommer de hela tiden kunna utvärdera projektet vid varje 
”gate” utan att ha massa pengar låsta i projektet. Självklart antas att de redan har 
välutarbetade modeller för detta, men det var inget respondenten valde att gå djupare 
inpå.  

Det finns små projekt utan definierat mål som får resurser för att arbeta genom radikal 
innovation i SAAB Group. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en öppen, fri 
tankegång och kreativ miljö för att kunna uppnå höginnovativa produkter. En bra metod 
att uppnå detta är genom ett kravlöst förhållande, alltså att slippa känna press att 
leverera något. På så sätt kan de säkerligen erhålla en höginnovativ produkt som kan 
förändra marknaden i framtiden. Det är dock nästintill en omöjlighet för dem att arbeta 
som Google, där alla har en ”ledig” dag då de får arbeta fritt med sitt eget projekt, vilket 
kallas ”20 Percent Time” (Manyika, 2008). Detta är för att det är oerhört dyrt och det 
inte är garanterat att de får produkter som kommer generera intäkter. 

SAAB Group menar även att alla projekt måste utvecklas lika långt på alla områden för 
att potentiellt sett bli lyckade. Om företaget har en välutvecklad teknisk produkt, men 
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inget marknadsstöd och ingen möjlighet att ta produkten till marknad är det bortkastade 
pengar. Dock är det fortfarande en välutvecklad teknik som företaget troligtvis kan ha 
användning för i framtiden. Sen bör även marknadssidan kunna utvecklas i efterhand för 
att anpassas till den utvecklade produkten. Loppet torde alltså inte vara kört bara för att 
man inte utvecklar alla delar parallellt, dock kommer det ta längre tid att få ut produkten 
på marknaden och då kan produkten redan vara omodern. Även fast vissa projekt inte 
har potential att lyckas kan dessa fortsätta utvecklas, vilket endast är en kostnad för 
företaget. Respondenten menar att fler projekt utan framtid bör läggas ned och istället 
bör resurser och fokus läggas på lovande projekt som kan inbringa pengar och generera 
kreativa och innovativa lösningar. 

6.1.2. Källor till Innovation 

Att ha kundinteraktion känns som en självklarhet inom alla företag, vilket medförde att 
jag blev överraskad över att företaget hade det som den primära källan till innovation. 
Utan kundinteraktionen blir det oerhört svårt att veta vad som förväntas av företaget och 
framförallt svårt att kommunicera vilket, enligt mig, är en av de viktigaste faktorerna för 
ett lyckat projekt. Det är dock osäkert om kunden alltid vet vad denne vill ha och kan 
komma med så pass kreativa idéer som behövs. Ofta vet kunden inte vad denne vill ha 
förrän det finns på marknaden. För tio år sedan hade troligtvis ingen kunnat tänka sig att 
dagens mobiltelefoner skulle ha kameror, internet och andra tekniskt avancerade 
lösningar. Utan en öppen dialog och idéutbyte mellan kunden och företaget blir det svårt 
att få fram nya produkter. Dock är det svårt att veta var gränsen dras för kundinteraktion 
och extern öppen innovation, då kundinteraktion är en form av extern öppen innovation. 

 Kombinationen av olika tekniker verkar vara en bra tanke, men dock tror jag att det 
begränsar hur innovativa produkter som kan skapas. Då SAAB Group främst arbetar 
med inkrementell innovation kan detta vara en strategi företaget har för att skapa nya 
produkter utan att behöva utveckla nya system för mångmiljonbelopp för att sedan 
kombinera med ytterligare en dyr innovation. Det blir således en billigare 
innovationsmetod där inte lika mycket riskeras. 

6.1.3. Innovationskällor att föredra vid stora/små projekt 

Något jag fann intressant var att det inte fanns någon skillnad i hur de arbetar med stora 
och små projekt. Logiskt sett bör större projekt behandlas med mycket större 
försiktighet då det är så oerhört mycket mer som står på spel. Tydligen handlar det hela 
tiden om att ha en öppen dialog med kunden och få fram idéer, vare sig det är ett stort 
projekt eller litet. 

Rent spontant känns det som att öppen innovation, viss kreativ miljö och fritid för egna 
projekt endast kan användas av oerhört ekonomiskt starka företag, där de även har råd 
att satsa på radikal innovation för att främja innovation i hela företaget. Den metod de 
förmögna företagen använder sig av genererar en lång pay-back, men då de har resurser 
gör det inget om intäkterna kommer senare.  
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6.2. Howl Design Studio 

Howl Design Studio har arbetat med produktutveckling och formgivning av faktiska 
produkter sedan 2007 och idag är de nio industridesigners och en designingenjör. Att 
företaget är litet kan vara en bidragande orsak till att respondenten menar att kreativt 
klimat är en källa till innovation. Det kan vara så att just små företag har råd med detta 
och är i större behov av att få samman teamen. 

6.2.1. Produktutveckling och Innovation 

En viktig faktor för Howl Design Studio är att sätta användaren i fokus vilket är 
förståeligt då dessa industridesignade produkter är till för att användas av privatpersoner 
och även yrkesmän som har erfarenhet av motsvarande produkter tidigare. Då är det 
oerhört viktigt att det visuella och ergonomiska är anpassat till användaren, vilket 
innebär att de får anpassa projekten efter företagen och användarna. Skulle en bärsele 
vara allt för komplicerad att använda skulle projektet misslyckas fatalt och de skulle 
troligtvis inte få fler uppdrag från sin klient och då de arbetar som konsulter är det 
oerhört viktigt att behålla klienterna och hela tiden tillfredsställa dessa.  

Angående radikal eller inkrementell innovation svarar Howl Design Studio att det är 
väldigt ovanligt med radikal innovation, vilket är förståeligt och även teoristudien 
klargör, då det är oerhört riskfyllt (McDermott & O'Connor, 1999). Även fast företagen 
har mycket att vinna på det har de även oerhört mycket att förlora på det, då det kan 
leda till ett kostsamt projekt som i slutändan inte ger en fungerande produkt. De företag 
som är relativt nystartade och måste göra något nytt/radikalt för att lyckas slå sig in på 
marknaden och ta marknadsandelar kan behöva ta risken med radikal innovation och 
detta kan löna sig väl, vilket vi har sett på Apple. De var i princip uträknade, men då 
Steve Jobs idéer var oerhört radikala och stred mot vad marknaden i övrigt satsade på 
lyckades de skapa en ny och egen marknad för multimediaprodukter och mobiltelefoner. 
För att våga satsa på radikal innovation bör företagen vara relativt säkra på att den nya 
innovationen kommer vara revolutionerande och direkt bli marknadsledande eller så kan 
det vara företagets sista chans att slå sig in på marknaden. Det är dock svårt att förutse 
vad som kommer bli ledande då det hela tiden går trender i produkter och då det tar 
drygt tre år för en produkt från det första pennstrecket tills att produkten finns i hyllan är 
det risk att konkurrenterna har kommit med en ny metod eller att produkten redan är 
”otrendig”.  

6.2.2. Källor till Innovation 

Varför kreativt klimat och intern öppen innovation inte är lika vanligt beror troligtvis på 
att det är ett väldigt litet företag (tio anställda) och de inte behöver få samman teamen 
på samma sätt och då de är industridesigner är de troligtvis redan kreativa från start, 
vilket dock kan förbättras genom stöd från chefer. Eftersom de endast är tio personer 
har jag svårt att se att de skulle kunna utnyttja intern öppen innovation då alla har 
liknande arbetssysslor och då drygt halva företaget är involverat i samma projekt. Det 
kan säkert ske viss omedveten intern öppen innovation om de äter lunch eller pratar om 
problem inom projekten och att någon som vanligvis inte arbetar med projektet har 
något konstruktivt att säga. Personligen tror jag att de som arbetar med monteringen, 
speciellt i länder där det är ett högre tempo, har mycket att tillföra produktutvecklingen. 
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De bör ha bäst erfarenhet av monteringen och således veta vad som är problemet i de 
olika monteringsfaserna för att underlätta och snabba på tillverkningen för att ytterligare 
kunna sänka priserna. 

Personligen anser jag att fritt spelrum även medför ett öppet sinne, vilket leder till att 
man kan få inspiration från många olika delar och platser i samhället. Vid utveckling av 
en ny ergonomisk och smidig hammare kan man ta inspiration från ett orelaterat 
område, som exempelvis hur barn leker för att få den simplifierade aspekten och även 
titta på hur hammaren har använts historiskt under årens lopp. Troligtvis är 
kombinationer av olika inspirationsområden det som genererar de mest höginnovativa 
och även de bästa produkterna.  

6.2.3. Innovationskällor att föredra vid stora/små projekt  

Trots att Howl Design Studio arbetar med projekt i olika storlekar och konstellationer 
menar de att det inte är någon skillnad mellan att arbeta i ett stort projekt och ett litet 
projekt. Att arbeta i ett stort projekt innebär inte att man behöver mer kreativt klimat 
eller intern öppen innovation och detta tycker jag personligen känns konstigt då de vid 
större projekt exempelvis bör ha behov av fler externa källor. Dock verkar det som att 
de arbetar med ingenjörer och marknadsavdelningen i workshops under varje projekt 
oavsett storlek, vilket kan liknas vid öppen extern innovation. Sen kan man även anta att 
Howl Design Studios ”stora” projekt som involverar drygt 5-10 personer inte motsvarar 
de ”riktigt” stora projekten inom större industriföretag som SAAB Group, där flera 
hundra personer kan vara involverade. Det är självklart att det inte går att ha en 
workshop med hundratals personer utan att hela projektet då blir mer uppdelat i 
smågrupper och således blir det troligtvis heller inte en lika dynamisk grupp, men då 
Howl Design Studio behandlar den visuella och ergonomiska delen av projektet blir de 
som en mindre projektgrupp i ett större projekt. 

6.3. Jämförelse mellan SAAB Group och Howl Design Studio  

De två respondenterna arbetar med väldigt olika saker, dock har de gemensamt att de 
arbetar med produktutveckling och innovation vilket är de områden som arbetet berör. 
Själva företagen är även två helt olika företag då det ena är ett litet industridesignföretag 
som arbetar med det visuella och utformning av produkter medan SAAB Group är ett 
enormt industriellt företag som arbetar med utveckling av försvarsystem, krigsplan och 
annan militär utrustning. Även fast personerna och företagen som intervjuades skiljer 
sig mycket från varandra erhölls relativt lika svar.  

Bägge respondenterna ansåg det vara av yttersta vikt att arbeta mot kunden, även fast 
Howl Design Studio avsåg att mot användaren snarare än mot kunden. Då SAAB 
Groups användare och kund är samma individer gäller det att glädja dessa och göra 
fungerande system snarare än en produkt som säljs och efterfrågas bland privatpersoner. 

Bägge företag har samma inställning till radikal innovation som något riskfyllt och 
avvikande som få arbetar med, inklusive dem själva. De anser bägge att det finns bättre 
sätt att nå innovation än att riskera företagets verksamhet som exempelvis kreativ klimat 
(Howl Design Studio), en blandning av tidigare tekniker (SAAB Group), brainstorming 
(Howl Design Studio) och mer resurser samt stöd från högre instanser (SAAB Group). 
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Något som dock var unikt för Howl Design Studio var att de erhöll ett kreativt klimat 
genom att åka på en surfresa till Frankrike. Detta användes som konferensresa samt 
semester tillsammans för att komma varandra närmare, vilket aldrig skulle gå att 
applicera på SAAB Group då det är ett alldeles för stort företag. Det unika för SAAB 
Group var deras kombination av tekniker, vilket inte skulle kunna användas av Howl 
Design Studio då de inte arbetar med produktutveckling på det tekniska stadiet. Dock 
menar Howl Design Studio att inspiration ska samlas från alla olika områden och sedan 
kombinera dessa för att få nyskapande produkter, så dessa kan troligtvis likställas. 

  



25 

 

7. Slutsatser 

Slutsatser som kan kopplas till frågeställningarna i denna delstudie dras från resultaten 
och delas upp i gemensamma och individuella för företagen: 

Gemensamma källor till innovation: 

 Företagen ska ha kundinteraktion, där öppen kommunikation ska hållas för att ta 
fram lösningar tillsammans, och hela tiden ha idéströmning mellan aktörerna 
vilket kan liknas vid öppen extern innovation.  

 Klienten måste undersökas för att skapa en kundprofil, för att se vad denne vill 
uppnå och vad varumärket ska förmedla. 

 Det är av stor vikt att få stöd från en högre instans. 

Källor till innovation för Howl Design Studio: 

 Kreativt klimat genom en surfresa. 
 Arbeta mot användaren för att lösa ergonomiska, ekologiska och 

användarvänliga problem. Företaget ser vad användaren vill ha och försöker 
möta dess krav. 

Källor till innovation för SAAB Group: 

 Kombinera redan välutvecklade tekniker för att erhålla nya innovativa lösningar. 
 Frigöra tid hos de anställda för att öka kreativitet och på så sätt öka 

innovationsgraden. 

Källor till innovation beroende på projektstorlek och företagets inriktning. 

Projektens storlek har mycket liten roll i vilken innovationskälla som anses vara primär, 
hur projekten planeras och genomförs. Det är snarare företagets storlek och inriktning 
som inverkar på de primära innovationskällorna, vilket visas då företagen är oerhört 
olika, både till storlek och inriktning (försvarstjänster och krigsmateriel jämfört med 
industridesign). 

7.1. Gemensam slutsats  

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 

Kreativt klimat 

Det kan även konstateras att projektens storlek inte har någon inverkan på vilken 
källa som anses vara den primära. 
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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 
anställda i allmänhet det som gav mest, men det var även viktigt att frigöra tid för 
innovation.  

7.2. Jämförelse med gemensamma slutsatser 

Företagen som behandlats i den här rapporten har varit ett stort och ett litet företag. De 
resultat som erhållits genom studien har även gått att finna bland de andra skribenternas 
resultat. Således ses dessa slutsatser och resultat som korrekta och de anses ha hög 
reliabilitet. 
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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. 

 

Utvecklingsgrad, %

Spektrum för utveckling och innovation i företag

Segment för innovation av 
nya produkter/tjänster 

Segment för utveckling och 
påbyggnad av bef intliga 
produkter / tjänster

Segment för utveckling av 
försäljning / marknadsföring

Utvecklingstid, år
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Figur 1 Spektrum för utveckling och innovation i företag (bilden är skapad utifrån 
underlag från intervjun) 

Förändring av fokusering på utveckling i globala företag 

Enligt respondenten är det vikiga 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. Sammanfattning av resultat 

 

Intervju med Volvo Cars 

Intervjuad: Lars Bramstång, Director of Connectivity, Volvo Cars 

Utförd av: Carl Johannisson den 28:e mars 2013 

Volvo är ett stort företag som tillverkar produkter inom en mogen och konservativ 
bransch. Deras utveckling sker utifrån företagets grundläggande värderingar och vision, 
där all utveckling tas fram ur en trestegad process: problemformulering, förstudie och 
exekvering.  

Volvo använder sig av ett flertal olika källor för innovation under förstudien: intern 
öppen innovation används i de inledande stegen av förstudien, där idéer eller 
problemområden ger bidrag till nya projekt, extern öppen innovation används ej då 
innovation kommer från intern utveckling, externa källor och samarbetspartners 
används för analyser och undersökningar som validerar idéer eller för outsourcing av 
hela projekt, kreativitet hos anställda är ett bidrag till nya problemområden och 
vidareutveckling, olika former av genereringsaktiviteter används för att generera 
idéer till lösningar inom de inledanande stegen av förstudien, design och tillverkning 
ger till högsta grad bidrag till de inledande faserna av förstudien samt att validera 
idéerna mot kraven, framtidsutveckling Volvo använder sig av konceptuell 
framtidsutveckling som drivmotor för innovation och produktlösningar, vilket ger 
bidrag till de inledande stegen av förstudien, prototypsframställning idéer valideras 
ofta genom prototyper områdesexperter ger nya problemområden trender och 
teknologi ger stört bidrag i tidigt skede vilket påvisar nya problemområden, 
produktutveckling-team skapar idéer under i stort sett hela förstudien men 
övervägande generering, bundling och validering. 

För Volvo så är den tyngst vägande källan till innovation sammankoppling inom 
företaget genom tvärorganisationell utveckling genom Innovation GIG, vilket är en 
plattform för intern öppen innovation och kommunikation mellan avdelningar. 

Intervju med Vitamin Well 

Intervjuad: Jonas Pettersson, grundare och CEO, Vitamin Well 

Utförd av: Carl Johannisson den den 5:e april 2013 

Vitamin Well är ett litet företag som grundades 2006 och har sedan dess sålt 40 miljoner 
flaskor med vitamin dryck. Deras utveckling baseras på den egen verksamhetens 
kreativitet och öppenhet utåt från bland annat kundsynpunkter eller nya trender. 

 

Vitamin Wells innovationskällor under förstudiefasen av produktutvecklingen: 
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intern öppen innovation alla anställda är öppna med att dela med sig av idéer till 
projekt, extern öppen innovation genom kundsynpunkter och mail, även bra för att 
verifiera att befintliga idéer ligger rätt i tiden, externa källor designen görs av ett 
externt bolag, Neumeister Strategic Design, som vi arbetar mycket nära med, de är 
delaktiga i hela förstudien, kreativitet hos anställda kommer ständigt med nya idéer till 
projekt, olika former av genereringsaktiviteter används endast för marknadsföring 
och försäljning 

design och tillverkning arbete ske kontinuerligt med etikett design och koncept, vilka 
ligger till grund för nya projekt, framtidsutveckling är inget Vitamin Well använder, 
prototypsframställning görs kontinuerligt, så fort ett nytt koncept arbetats fram för att 
utvärdera och testa, områdesexperter nära samarbete med forskare för att validera 
idéer och produkter, nya trender och teknologi inte speciellt ny teknik, mer nya EFSA 
godkända ingredienser, exempelvis Stevia, vilket ligger till grund för nya projekt, 
produktutvecklings-team två produktutvecklare som ständigt arbetar med förbättring 
av produkt och innehåll, arbetar med hela förstudiefasen. 

För Vitamin Well är den centrala innovationskällan intern kreativitet vilket riktas till att 
vara öppna för nya trender eller hälsorekommendationer som kan göras till en ny dryck. 
Deras arbete sker kring att förstå kunders val mellan produkter och hitta nya lösningar 
kring detta. 

Intervju med Mölnlycke Health Care 

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

Utförd av: Carl Johannisson den 28:e mars 2013 

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 Cares utveckling baseras på att fylla de brister eller hål som finns på 
marknaden eller hos de befintliga produkterna.  

Nedan följer de innovationskällor som Mölnlycke Health Care använder och hur de 
vitas i de inledande stegen av produktvecklingsprocessen.  

Intern öppen innovation, vilket kan ses som de problemområden kommer ofta från 
personer som ligger nära marknaden och kunderna., extern öppen innovation bidrar 
genom reklamationer eller kundsynpunkter, blir också en del utav idévalideringen för att 
se om idéerna uppfyller krav, externa källor och samarbetspartners nya idéer 
kommer ofta från källarbolag eller olika separata uppfinnare, kreativitet hos anställda 
är något som ger nya problemområden eller lösningar, speciellt under generering och 
bundlingsfasen, olika former av genereringsaktiviteter används för generering av 
lösningar, vilket sedan utvärderas design och tillverkning tillverkningsaspekter ligger 
ofta till grund för nya problemområden och projekt, därefter valideras idéerna beroende 
på sårighetsgrad och utifrån tillverkningsaspekter framtidsutveckling och konceptuell 
utveckling är inget vi arbetar speciellt mycket med, prototypsframställning, 
prototyper görs tidigt under utvecklingen, för att ge nya idéer samt att validera 
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genomförbarheten hos idén, områdesexperter används för nära arbete genom hela 
utvecklingsprocessen men ger övervägande bidrag i början och slutet av förstudien, 
trender och ny teknologi används i inledande stegen av produktutvecklingen, vilket 
ger nya problemområden och projektgrund, produktutvecklingsteam, nya 
problemområden kommer från att fylla upp hål i marknaden, vilket gör att 
utvecklingsteamens arbete placeras till att lösa dessa problem.  

För Mölnlycke Health Care är den tyngst vägande innovationskällan 
prototypsframställning, vilket görs så fort en ny idé tagits fram och utvärderats.  

Intervju med Piab 

Intervjuad: Magnus Rosenqvist, chef för produktutvecklingen 

Utförd av: Mikaela 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. 
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Intervju med Expand  

Intervjuad: Jari Kekkonen, teknisk chef  

Utförd av: Mikaela 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.   

Intervju med Bombardier 

Intervjuad: Benny Slotteborn, Product manager. 

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 
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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. 

Intervju med ICA AB 

Utförd 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 desginbyrån 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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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? 
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 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? 

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 
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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? 

 

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: ? 

 

Avslutande ord: 

Tacka för tid och engagemang samt påminn om återkoppling.  

Vi återkommer gärna med de analyser och jämförelser vi kommer att ta fram. 

 

 


