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Sammanfattning 
I moderna företag är innovation en stark drivkraft för vidareutveckling av produkter. Att 
kunna producera innovation i ett företag innebär att man måste arbeta aktivt med att öka 
kreativitet och uppmuntra till idédelning. Rapporten inleds med att formulera en 
frågeställning från en beskriven litteraturstudie. I denna berörs aspekter av 
produktinnovation och främst vilka metoder, eller källor, som företag hämtar idéer till 
innovation ifrån. Rapporten söker sedan utreda vilka källor till innovation som personer 
ledande inom produktutvecklingsprocesser tycker är av störst vikt. Frågeställningen 
kompletteras med en undersökning kring vilken inverkan ett företags storlek har på 
vilken källa till innovation som används. 

Resultaten som presenteras är inhämtade från två primära intervjuer med företagen 
Bombardier och ICA AB, samt delvis från sex sekundära intervjuer utförda av andra 
författare. På Bombardier intervjuas Benny Slotteborn, som arbetar som Product 
Manager, och på ICA AB intervjuas Daniel Löfgren som arbetar som 
produktutvecklare. Intervjuerna är uppbyggda kring samma intervjuguide, som 
undersöker företagens respektive produktutvecklingsprocesser samt deras perspektiv på 
innovation och hur den uppstår. 

Analysen jämför de olika företagens produktutvecklingsprocesser för att finna 
skillnader och likheter emellan dem. Anledningar till varför dessa skillnader och 
likheter existerar presenteras och diskuteras. Företagens arbete med innovation 
analyseras för att undersöka vilka faktorer som påverkar vilka metoder som används, 
och vilka källor som utnyttjas.  

 

 

 

 



 
 

Förord 
Författaren vill uppmärksamma en del personer vars bidrag varit avgörande för 
genomförandet av följande rapport. Först och främst riktas ett tack till 
gruppmedlemmarna Mikaela Kekkonen, Tobias Brandter och Carl Johannisson för väl 
genomfört arbete, och god arbetsmoral genom hela processen. En stort tack riktas även 
till handledare Anders Berglund, som genom vägledning och feedback hjälpt forma 
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tacksamhet är Benny Slotteborn, Bombardier, och Daniel Löfgren, ICA AB, för deras 
deltagande och hjälpsamhet. 

Det är författarens förhoppning att den här rapporten skall ge en intressant och 
nyanserad bild av produktutvecklingsprocesserna i olika företag, och hur strävan efter 
innovation kan variera företag emellan. Innehållet är menat att vara lättillgängligt för 
vem som helst som är intresserad av de processer som är involverade i skapandet av nya 
innovationer i dagens företag  
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1. Introduktion och problembakgrund 

1.2 Rapportens upplägg  
Rapporten byggs på en övergriplig presentation av resultat från ett antal studier, 
intervjuer, och analyser. Den inleds med en fördjupning av teori och litteratur som anses 
nödvändig 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 slutsatser 
samt en diskussion kring studien. Analysen baseras även på de övriga skribenternas 
summerade arbete vilket presenteras i Bilaga 1.  
 
Som inledning till studien bör det nämnas att innovation är ett svårdefinierat begrepp 
vars innebörd ofta varierar och tolkas på olika sätt. Generellt definieras innovation som 
en idé med ett kommersiellt värde. Innovation är en drivkraft i företag, och en 
grundläggande faktor i utvecklingen av produkter. I dagens läge är innovation en av de 
vitala byggstenarna i ett företag för att stärka konkurrenskraften på en marknad. 
Däremot krävs ett bredare synsätt på innovation, då det inte längre går att enbart se vad 
marknaden efterfrågar. Det krävs ett mer öppet sätt att tänkta 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 från extern verksamhet.  
 
Vikten av innovation undersöktes först i en inledande intervju med Bo Johannisson, 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 löpandebandet-principen 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 utvecklingen och den komplexa innovation som idag krävs, är 
det intressant att undersöka hur innovation tas fram i företag. Därför har studien riktats 
till att undersöka de källor där idéer till innovation kommer ifrån. För att dessutom 
undersöka hur källorna används undersöks också detta i förstudien. För att eventuellt 
identifiera skillnader mellan företag analyseras även inverkan av företagets inriktning 
och storleken av projekt. Frågeställningen för studien presenteras senare i rapporten 
under Kapitel 4.  
 
Vidare definitioner, förklaringar och källor till studien presenteras i Kapitel 2, Teori och 
litteraturstudie.  
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2. Syfte 
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. 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. Detta görs genom att undersöka vilka källor som företag kan använda för 
skapande av innovativa produkter. För att vidare utvärdera hur dessa källor kan 
användas görs även studier på hur dessa källor 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.  
 

2.1. Frågeställning 
 

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

 
 Påverkar projektstorlek och företagets inriktning vilken källa som anses 

vara primär? 
 

2.2 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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3. Teori och litteraturstudie 
I detta kapitel beskrivs den kunskap som behövs för att förstå studien. Dessutom läggs 
en kunskapsmässig grund för att lättare följa de resultat, analyser och slutsatser som 
dras utifrån resultaten från den empiriska studien.  
 

3.1 Innovation: definitioner och förtydliganden 
 
Innovation är ett modernt begrepp vilket utnyttjas i olika sammanhang. 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 immaterialrättsliga tillgång som ett företag 
besitter (Greenhalgh & Rogers, 2010). Innovation är även en av de viktigaste strategiska 
komponenterna (Yang et al., 2003) för att vara attraktiva på marknaden. Företag skapar 
sig en långsiktig hållbarhet på en marknad 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. Hur de 
definieras går att avläsa ur 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) 

3.2 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 nystartade företag så väl som redan existerande 
att ha en tydlig definition utav de kunder och marknadssegment som 
produktutvecklingen inriktas till (Blank, 2006).  
 
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, et al., 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, et al., 2012). 
 

3.3 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 de gjort inträde på. Detta har resulterat i att de nu värderas till 
det mest värdefulla företaget i historien (Forbes, 2012). Deras 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 från den traditionella produktutvecklingsprocessen, 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 (Capozzi, Kellen, & Smith, 2012). 
 

3.4 Innovationskällor i företag under förstudiefasen 
Den övergripande fördelningen av 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).  
 
3.4.1 Innovation inom företagets interna verksamhet 
Öppen innovation definieras som idéer som inte kommer från en sluten krets i 
organisationen utan härstammar från externa källor eller från olika områden och 
avdelningar inom den interna verksamheten (Chesbrough, 2003). Fördelen med öppen 
innovation är att företagets interna kunskap och kreativitet centraliseras för att enhetligt 
utveckla nya produkter. 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 självklart att 

Produkt-
upptäckt

Ny teknologi

Marknadstryck

Produkt förändringar

Projekt-
planering

Produkt-
definition

Konceptuell 
design

Produkt-
utveckling

Traditionell produktutvecklingsprocess enligt Ullman

Produkt-
stöd

Vision Design Start‐up ANPP
Produkt‐

undersökning

Apples produktutvecklingsprocess,

EMP Tester Förpackning Lansering Utvärdering

ANPP = Apple New Product Process : Apples Nya Produkts Process
EMP= Engineering Managing Program :  Teknologi Utvecklings Program



6 
 

kreativiteten kommer från kreativa individer, utan den kommer snarare 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). 
 
Under förutsättning att samtliga anställda inom ett företag innehar förmåga till kreativt 
tänkande, har ledningen möjlighet att arbeta på sätt som antingen uppmuntrar eller 
motverkar denna förmåga. Om anställda tillåts att utveckla sin kreativa förmåga kan 
detta vara starkt bidragande till företagets långsiktiga framgång. Människor med kreativ 
och innovativ potential är mer benägna att utöva kreativitet och innovation om de 
uppfattar ett starkt stöd från deras överordnade (DiLiello & Houghton 2006). Att visa ett 
sådant stöd innebär till exempel att man tydligt håller en öppen attityd mot risktagande 
och att man erbjuder nya möjligheter för de anställda att utveckla sin kompetens.  
 
Även om det i många fall kan vara så att innovation uppstår som en slumpmässig 
konsekvens, så ska en aktivitet som till exempel allmän brainstorming inte underskattas 
som ett verktyg för att stimulera och frammana innovativa idéer (Ullman, 2010).  
 
3.4.2 Innovation från externa källor 
Som tidigare beskrivits så är öppen innovation de kunskaper och idéer som inte kommer 
från arbete inom en sluten krets inom en organisation, utan är utomstående bidrag till 
produktutvecklingen och ny innovation. Öppen innovation behöver därför inte heller 
enbart riktas mot den interna verksamheten utan kan även vara bidrag från helt externa 
källor, så som konsumenter, tävlingar eller testgrupper (Pedrosa et al., 2013). De 
externa källorna kan vara olika former av konsultuppdrag, kunders synpunkter eller 
liknande. 
 
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.  
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4. 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 et 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 respondenter som valts ut är ledningspersonal eller chefer som ansvarar för en stor 
del av företagets produktutveckling. Dessa personer förväntas ha en god inblick i 
företagets verksamhet inriktat på produktutveckling och innovation. Företagen inom 
studien har valts ut för att ha olika storlek och verksamma inom olika branscher, där det 
har varit intervjuarens ansvar att ta kontakt med företag och boka upp 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.   
 
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 
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.  
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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 inriktas till 
att skapa en generell bas för alla intervjuer, där frågor som företagets innovation, 
processer och produktutveckling undersöks. Den öppna delen av intervjun riktas till att 
komplettera den strukturerade delen, samt att klargöra eventuella misstolkningar. I 
denna del låts den intervjuade reflektera fritt och addera information till tidigare 
uttalanden. 
 
Intervjuerna inom studien genomförs utifrån en gemensam intervjuguide, vilket 
presenteras i Bilaga 3. Detta görs för att resultaten till en högre grad ska bli enhetliga 
och komplettera de individuella resultaten och slutsatserna. Intervjuguiden består utav 
en strukturerad del och en kortare öppen del. Utifrån resultatet från intervjuerna görs 
djupare 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 utav materialet som helhet.  
Inom den totala studien bandades alla intervjuer förutom den med SAAB Group, för att 
i efterhand transkribera materialet från intervjun. En sekreterare var i de flesta fall med 
på intervjun som stöd till den som ledde intervjun, samt för att anteckningar i fall 
inspelningen misslyckats. Endast fyra avgre intervjuerna gjordes utan sekreterare, vilket 
var intervjuerna som hölls med ICA AB, Expand och SAAB Group och Mölnlycke 
Health Care. Samt två av de individuella intervjuerna samt en från den totala studien 
genomfördes genom telefonintervjuer. Dessa var intervjun med Volvo Cars, Mölnlycke 
Health Care samt SAAB group. 
 

4.1 Metoddiskussion 
Det bör klargöras att denna rapports ursprungliga intention var att analysera data från 
företag inom liknande branscher. Förhoppningen var att kunna jämföra resultat från två 
företag med hög teknisk nivå på sina produkter. Bombardier representerar ett av dessa 
företag, det andra företaget förblir anonymt då det helt utelämnats ur rapporten. 
Korrespondens mellan författaren och ett potentiellt intervjuobjekt på det anonyma 
företaget pågick under en tid, men då ingen lämplig intervjutid gick att finna inom 
tidsramen för rapporten, förkastades företagets eventuella deltagande. På grund av 
tidsnöd förkastades då även förhoppningen om att involvera två företag med liknande, 
tekniskt avancerade, produkter. Istället intervjuades en person på företaget ICA AB, då 
en intervjutid gick att finna med relativt kort framförhållning. Detta förändrade den 
ursprungliga intentionen med rapportens metod, från att inhämta resultat från två företag 



9 
 

inom tekniskt avancerad industri, till två inom vitt skilda branscher. Författaren anser 
dock detta vara en intressant infallsvinkel vid analyser och jämförelser angående 
företagens respektive produktutveckling, samt förhållande till produktinnovation, som 
förhoppningsvis reflekteras i rapportens kommande kapitel.  
 
Revision av frågeställning 
I Kapitel 2.1. beskrevs frågeställningen som gruppen gemensamt kom fram till. Den 
bestod av två frågor, där den första var ämnad undersöka källor till innovation, och den 
andra eventuella relationer mellan projektstorlekar och primära källor. Denna delstudie 
fokuserar på att besvara den första frågan. Eventuella resultat av denna delstudie kan 
anses ge svar till den andra frågeställningen, men då är dessa konsekvenser av 
undersökningen som skall leda till svar till första frågan. 
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5. Resultat 
Följande resultat är baserade på ett antal intervjuer, i synnerhet två utav dessa som letts 
av skribenten själv. Sammanfattningar av de övriga intervjuerna står att finna i Bilaga 2. 
Samtliga intervjuer hade en gemensam intervjuguide som utgångspunkt som sedan 
anpassades något efter de objekt som intervjuades. De resultat som presenteras här i 
erhölls främst från intervjuer med företagen Bombardier och ICA AB. 
 

5.1 Intervju med Bombardier 
 
Objekt: Benny Slotteborn, Product Manager, Bombardier 
Den 10:e April 2013. Bombardiers kontor Stockholm, Årstaängsvägen 29. 
 
Benny Slotteborn har 20 års erfarenhet av arbete inom Bombardier. Han har arbetat med 
många olika områden inom företaget, bland annat projektledning, produktutveckling 
och konfigurationsstyrning. För tillfället arbetar han som Product Manager vilket 
innebär att han är ansvarig för en utav företagets produktfamiljer. Företaget 
Bombardier, som är en framstående aktör inom flygplans- och järnvägsindustrin, har 
bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1891. Bombardier är även det enda företaget i 
världen som producerar både tåg och flygplan. Företaget strävar alltid efter att ha en 
produktnärvaro där transport utav människor sker genom luft eller på räls, och 
företagets långa historia har resulterat i en, enligt dem själva, förstklassig 
produktportfölj. 
 
5.1.1.Fokusering av intervjun 
Intervjun syftar till att ge underlag för svar till den frågeställning som rapporten baseras 
på. Då Benny Slotteborn varit delaktig inom olika områden utav företaget, samt hans 20 
år utav erfarenhet, tillåter intervjun att vidröra många olika ämnen. Fokus ligger dock på 
de processer som tillämpas vid framtagandet av nya produkter och tjänster, samt hans 
egen syn på hur nya idéer tas fram och fångas upp inom företaget. Företaget 
Bombardier bedriver sin verksamhet på en stor marknad med många konkurrenter, och 
att vara innovativa och att ständigt förnya sig själva är av stor vikt för företaget. 
Företagets medvetenhet om hur de skall hålla sig konkurrenskraftiga genom innovation 
är någonting som intervjun också syftar till att beröra.  
 

5.2.  Bombardiers Produktutvecklingsprocesser 
Bombardiers produktutveckling följer inte några specifika riktlinjer för hur själva 
processen ska bedrivas. Det följer sig dock naturligt att varje nytt projekt följer liknande 
steg som de föregående. Processen utgår ifrån att det finns en idé som kan vara 
definierad i varierande utsträckning. För att erhålla de nödvändiga resurserna för att 
påbörja utvecklingen krävs att produkten och omgivning konkretiseras. Det innebär att 
man formar kravspecifikationer samt gör en mer detaljerad produktbeskrivning. Man 
påbörjar även planering utav realisering relativt tidigt i processen. En kravspecifikation 
blir aldrig helt komplett utan är ett dokument som hålls öppet för förändring under hela 
processen. 
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Ut med hela processen genomförs sedan så kallade ”gate-reviews” där beslut om hur 
vida projektet skall fortsätta tas. När det kommer till design av själva produkten är det 
något som i Bombardiers fall handlar om specifikationer. Man bryter ned 
produktarkitekturen i mindre delar som var för sig designas efter vilka krav man ställer 
på dem. Det kan röra sig om krav på funktion, krav på tålighet, eller 
miljövänlighetskrav för att ge några exempel. Man tar även hänsyn till hur produkten 
skall produceras. Iterativa processer, så kallad ”fast prototyping”, fungerar också som 
ett verktyg vid design. Det tillåter snabbt framtagande av prototyper som kunderna kan 
ge feedback på. 
  
Sedan följer faser då man säkerställer kvalitet, då man noga undersöker att all 
nödvändig dokumentation genomförts och finns tillgänglig. Vidare följer 
implementationsfaser då designen realiseras och man säkerställer att kravspecifikationer 
är uppfyllda. När man producerat en stabil prototyp följer testfaser, då man genomför 
olika systemtester, integrationstester och miljötålighetstester bland annat. Slutligen 
genomgår produkten en bedömningsfas då ett oberoende bedömningsorgan som 
säkerställer att hela processen är utförd på ett korrekt sätt. När projektet fått grönt ljust 
kan man börja leverera till kundprojekten. 

5.3. Bombardiers perspektiv på källor till innovation  
Varje produkt som Bombardier utvecklar har sitt ursprung i en idé. Varje idé har sitt 
ursprung i en människa, och varje människa är kapabel att tänka kreativt. Bombardier är 
medvetna om att för att kunna förnya sina produkter, samt utveckla sin produktportfölj 
krävs det att man tar till vara på människors idéer. Då Bombardier är ett stort företag har 
man också ett stort antal människor till sitt förfogande. Att erbjuda sina anställda sätt att 
kommunicera sina idéer till varandra, vare sig det är till överordnade eller medarbetare, 
är något som anses mycket viktigt. Det stärker företagets konkurrenskraft. Som ett 
verktyg i det här arbetet har företaget utvecklat en digital plattform som är tillgänglig 
för alla anställda. Plattformen kallas ”Innovation Express” och fungerar som en digital 
brevlåda där de anställda har möjlighet att presentera idéer i skrift. Dessa idéer granskas 
sedan av en kommitté som avgör huruvida de bör vidareutvecklas. De anställda har även 
möjlighet att granska och kommentera varandras idéer. Vetskapen om att man får 
feedback på en presenterad idé är något som Benny Slotteborn tror är en starkt 
bidragande orsak till ökad kreativitet hos anställda. Angående deras ”Innovation 
Express” verktyg säger Benny följande: 
 

”Det stora mervärdet är just det att folk får feedback på sina idéer, och det är nog 
väldigt viktigt” 

 
Verktyget har även tjänat till att öka innovationsgraden inom företaget. Innan det 
implementerades fanns det många mottagare utav nya idéer, men idéerna stannade hos 
de mottagarna då de förflyttades eller lämnade företaget. Med det här verktyget byggs 
en databas där idéerna samlas och lagras på ett och samma ställe. Oavsett om personal 
byts ut finns idéerna kvar och kan utnyttjas vid framtida innovationer.  
Benny Slotteborns personliga erfarenheter pekar på att kommunikation är en viktig del i 
genereringen av nya idéer. 
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”När man sitter och diskuterar har olika personer olika vyer, och diskussionen mellan 
personerna leder till bra saker” 

 
Att man genomför brainstorming med både sin egen personal, men även med extern 
personal, från underleverantörer och liknande är något som är användbart. Diskussionen 
mellan människor med olika perspektiv kan ofta ge goda resultat. Sådana aktiviteter 
bedrivs av företagets Innovation Managers. Personer med den titeln inom företaget 
jobbar med att samla influenser från många olika håll för användning vid utveckling 
utav nya innovationer. Det kan även röra sig om att hålla sig uppdaterad på de senaste 
tekniska rönen genom att läsa tidskrifter.   

5.4.  Intervju med ICA 
 
Objekt: Daniel Löfgren, Produktutvecklare, ICA AB 
Den 17:e april 2013, Sundbyberg 
 
Daniel Löfgren har arbetat som produktutvecklare på ICA i tre år. ICA är ett av Nordens 
ledande detaljhandelsföretag och har ca 2100 handlarägda butiker. ICA-koncernen äger 
även fastigheter, och driver bankverksamhet. I butiker säljs inköpta produkter från andra 
företag, tillsammans med ICAs egenutvecklade produktsortiment.  
 
5.4.1. Fokusering av intervjun 
Intervjun syftar till att skapa förståelse för hur produktutvecklingsprocesser kan se ut i 
livsmedelsföretag. Fokus ligger på att förstå de inledande stegen i en sådan process och 
hur företaget ser på innovation i allmänhet. ICA säljer många olika typer utav produkter 
i sina butiker, från matvaruartiklar till köksredskap och hygienprodukter. Intervjun berör 
dock enbart arbetet med företagets egen produktfamilj inom matvaruartiklar. 
 

5.5.  ICAs produktutvecklingsprocess 
I en ICA butik finner man ett brett produktsortiment där produkter kategoriseras i hyllor 
eller diskar. I en hylla eller disk kan ICAs egenutvecklade produkter dela på utrymmet 
med inköpta produkter från andra företag. När det kommer till det egna 
produktsortimentet börjar utvecklingen av en ny produkt med en idé. Processen 
fortskrider sedan med att produktutvecklaren kontaktar ett antal inköpare. Inköparna får 
sedan i uppgift att uppsöka tillverkare som kan producera en produkt som matchar den 
idé man började med. Inköparna kommer sedan tillbaks till utvecklaren med ett antal 
offerter från olika tillverkare, samt varuprover. Produktutvecklaren kan sedan själv fatta 
ett beslut om vilken tillverkare som är det bästa alternativet. Han kan även använda sig 
utav fokusgrupper för att få ytterligare åsikter som underlag till ett beslut. När en 
tillverkare är vald kontaktas i de flesta fall en designbyrå för att ta fram en förpackning. 
Utvecklaren gör då en beskrivning på vad han vill att förpackningen skall förmedla, om 
det är några speciella färger som är önskvärda, eller speciella teman som borde 
kommuniceras. Slutligen tas en produktserie fram efter de beslut som fattats, 
utvecklaren har då möjlighet att granska produkten innan den är redo för försäljning. 
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5.6. ICAs perspektiv på innovation 
ICA har personer som arbetar i en specifik innovationsgrupp vars uppgift enbart är att 
producera innovationer. Termen innovation syftar hos ICA till en produkt som är helt ny 
i deras egna sortiment, som de inte har någon tidigare historia av att producera på egen 
hand. Sådana produkter arbetar den specifika innovationsgruppen med att ta fram, men 
de förekommer även i de mer generella produktutvecklingsprocesserna. 
En idé till en ny produkt kan uppstå på olika sätt. ICA har ett antal kategoriansvariga 
personer vars jobb är att bestämma över sortimentet i, till exempel, en specifik hylla i en 
butik. De personerna kan ofta komma med en idé till en ny produkt då de upptäckt en 
”lucka” i de sortiment de är ansvariga för. Man strävar alltså efter att ha ett så komplett 
sortiment som möjligt, och då behöver det inte alltid handla om en helt ny produkt, utan 
det kan även handla om att utveckla en produkt man redan har fast i en lägre 
priskategori.  
 
Man kan även arbeta genom att granska sina konkurrenters utbud av en speciell produkt. 
Ett sätt som Daniel Löfgren har arbetat med är att köpa ett exemplar av alla produkter i 
ett visst segment från konkurrerande företag. Ett konkret exempel var när man tog fram 
ICAs ekologiska vildris. Då köpte man in ett exemplar av alla de rissorter som 
konkurrenterna erbjöd i sina sortiment och samlade dem på ett bord. Man gick sedan 
igenom de olika sorterna för att identifiera om det var något som saknades i det egna 
utbudet, men som erbjöds hos konkurrenterna. Det som identifierades var att ICA 
saknade ett eget ekologiskt vildris. Där på inleddes en utvecklingsprocess utav en sådan 
produkt.  
 
När det kommer till idédelning inom företaget så sker det på en relativt liten nivå. Det är 
i allmänhet de personer inom ICAs övergripande organisation, och i synnerhet de som 
specifikt jobbar med produktutveckling, som lägger fram idéer som leder till nya 
innovationer i produktsortimentet. I vissa fall har det hänt att man fått en förfrågan utav 
en butik efter en ny produkt. En sådan förfrågan har oftast uppkommit genom att 
personal i butiken har mottagit förfrågningar av kunder efter en sådan produkt. I vissa 
fall har det även förekommit att kunder själva hört av sig till ICAs kontor och 
efterfrågat specifika varor. 
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6. Analys 
Analyser utav de data och resultat som erhölls från intervjuerna med ICA AB och 
Bombardier utförs som underlag till relevanta slutsatser. Jämförelser mellan de olika 
företagens produktutvecklingsprocesser samt deras arbete med innovation görs för att 
identifiera skillnader och likheter. Analyserna kommer även innefatta resultat från andra 
intervjuer för att skänka studien ytterligare nyanser som kan underbygga eventuella 
slutsatser. 
 

6.1. Jämförelse 
ICA och Bombardier är två företag som opererar inom vitt skilda branscher. För att 
underlätta en jämförelse mellan företagen är det viktigt att först definiera skillnader och 
likheter mellan respektive bransch. Både livsmedelsbranschen och transportbranschen 
är branscher som har signifikanta inflytanden på människors vardagliga tillvaro. 
Branscherna har främst tydliga kopplingar till varandra i storstadsmiljöer, där 
människor använder sig utav kollektivtrafik för att nå livsmedelsbutiker. I 
landsbygdsmiljö är det mer en fråga om personliga transportmedel, bil eller cykel, när 
det gäller att ta sig till och från en livsmedelsbutik. Termen innovation har också olika 
definition för respektive bransch. Som framgick i intervjun med ICA AB är en 
innovation för dem en produkt som är ny i deras sortiment. Då produkten, till exempel, 
kan vara en råvara är inte produkten i sig en innovation, faktumet att man säljer den i 
butik är det i stället. Jämför man hur respektive bransch påverkas av innovation blir det 
uppenbart att en innovation i livsmedelsbranschen blir mer uppenbar för konsumenten. 
En ny produkt kan lanseras genom omfattande reklamkampanjer eller liknande, medan 
inom transportbranschen kan man till exempel prata om ett nytt bromssystem som en 
innovation, men en sådan innovation blir sällan uppmärksammad av en resenär. Allmänt 
anses då innovationshöjden på produkter generellt vara högre inom den bransch 
Bombardier är verksamma, jämfört med den ICA AB är. Medvetenhet om en ny 
innovation blir dock allmänt större inom livsmedelsbranschen. 
 

6.2. Skillnader i företagens utvecklingsprocesser 
Företagens respektive produktutvecklingsprocesser skiljer sig från varandra. För ICA 
AB handlar produktutvecklingen oftast om att hitta en vara och förpacka den enligt 
företagets egna principer, för sedan att kunna sälja den i butik. Man söker tillverkare 
som matchar de kravspecifikationer man har och kan ofta finna fler än en. En tillverkare 
skall kunna producera en komplett produkt, man arbetar inte med att tillverka olika 
komponenter på olika platser för att sedan sammanställa den färdiga produkten på annan 
plats. För ICA AB handlar det således om att utefter sin kravspecifikation finna en 
redan färdig produkt som motsvarar den så väl som möjligt. I Bombardiers fall är 
produktutvecklingsprocessen mer omfattande. Utformade kravspecifikationer skall leda 
till en ny produkt, men man bryter ned produkten i dess beståndsdelar och gör 
noggranna specifikationer för varje sådan del. Flera tillverkare kan då vara involverade, 
ansvariga för respektive del i produkten, som sedan kan färdigställas utav Bombardier 
själva. Skillnader som de här ligger bakom de tidsramar som respektive företag sätter 
upp för ett nytt projekt. ICA AB kan genomföra en produktutvecklingsprocess på 
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kortare tid än Bombardier, delvis på grund av att man använder sig av tillverkare som 
producerar en nästintill färdig produkt.  
 

6.3. Likheter i företagens utvecklingsprocesser 
Det som de båda företagen har gemensamt är dock att deras båda 
produktutvecklingsprocesser har sitt ursprung i en idé. Idéer som leder till innovationer, 
även om termen innovation har olika innebörd för respektive företag. De olika 
innebörderna är dock ingenting som förändrar det faktum att innovation är en viktig del 
i respektive företags verksamhet. Förmågan att producera idéer som leder till 
innovationer blir således av lika stor vikt för de båda även det. De intervjuade från 
respektive företag gav tydliga indikationer till detta genom att beskriva arbetsgrupper 
inom sitt egna företag, vars huvudsakliga arbetsuppgift är att skapa innovation. I ICA 
AB:s fall handlar det om en uttalad ”innovations grupp”, och i Bombardier, så kallade 
”Innovation Managers”. Hur de båda företagen arbetar med att öka förmågan att 
producera innovation är dock något som skiljer dem åt.  
 

6.4. Bombardiers arbete med produktinnovation 
Bombardier har ett tydligt verktyg som används primärt för att samla in idéer från 
anställda i företaget. Deras, så kallade, ”innovation express” erbjuder en plattform där 
delning utav nya idéer är möjlig. Att öppna upp den idégenererande verksamheten och 
bjuda in samtliga anställda, oavsett position, att delta är ett arbetssätt som ofta kallas 
”open innovation” (Chesbrough, 2003). Det är ett sätt som ger företaget möjlighet till en 
större kreativ bas från vilken nya innovationer kan utformas, än om det kreativa arbetet 
rörande produktinnovation enbart hade allokerats till ett fåtal individer. Bombardier har 
även personer inom företaget vars arbete är fokuserat kring produktinnovation och 
produktutveckling, och det är kombinationen utav att utnyttja hela företaget tillsammans 
med ett mindre antal innovationsinriktade individer som ger en ökad 
innovationsförmåga enligt (Bharadwaj S och Menon A, 2000).  
Implementationen av verktyget innovation express indikerar att man i företaget, 
troligtvis för ungefär tre eller fyra år sedan, insåg att man hade ett behov av att utnyttja 
kreativiteten hos sina anställda på ett mer effektivt sätt. Den insikten, och initiativet till 
att utforma ett sådant tydligt redskap, från personer i högre positioner inom företaget, 
kan uppfattas som en kreativitetsstödjande handling utav de anställda. Sådana 
handlingar kommer även ha en positiv effekt på de anställdas villighet att utöva 
kreativitet och innovation enligt (DiLiello och Houghton, 2006).  Då verktyget i första 
hand fungerar som en uppsamlingsplats för nya idéer, menade även Benny Slotteborn 
att det hade fler effekter på de anställda. Framför allt att verktyget erbjöd en person 
möjligheten att få feedback på sina idéer, vilket han ansåg vara det stora mervärdet med 
verktyget, då det hade en uppmuntrande effekt på en persons villighet att dela sina idéer. 
Ett sådant förfarande ligger nära, för att inte säga är helt bekräftande av, de teorier 
presenterade i (DiLiello och Houghton 2006). Spekulationer kan göras huruvida ett 
uppmuntrande av de anställdas kreativa verksamhet var ett medvetet syfte med 
verktygets implementation, eller en oförutsedd konsekvens av det.  
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6.5. ICA AB:s arbete med produktinnovation 
Idéer till nya innovationer härstammar i de flesta fall från ett visst antal personer inom 
ICA AB. Oftast handlar det om personer som har ansvar för en viss kategori produkter 
inom sortimentet, och som genom sin kännedom av den specifika kategorin har 
möjlighet att identifiera en ”lucka” som bör fyllas. Det går därför att diskutera huruvida 
det är den personliga kreativiteten hos en sådan person som ligger till grunden för en ny 
innovation. En förmåga att vara observant och förutse behov hos kunder kan anses ha 
lika stor betydelse. Strävan efter nya innovationer drivs även utav konkurrensen på 
marknaden, då det i ICA AB:s fall är viktigt att ha ett brett produktutbud som erbjuder 
samma produkter som konkurrenterna. Detta för att konsumentens behov av en specifik 
produkt kan avgöra vilken livsmedelsbutik man väljer då inköp utav flera produkter 
skall genomföras. I den meningen kan konsumenternas behov ses som en källa till nya 
innovationer för ICA AB, vilket får anses vara en form av extern källa i enighet med 
(von Hippel, 1988). I det resonemanget bör man även ta i beaktning det faktum att ICA 
AB skall, genom sitt produktutbud, tillgodose behovet hos ett stort antal individer vars 
inköp kan styras av många faktorer. Till skillnad från Bombardier, vars innovationer 
oftast tjänar till att förbättra eller effektivisera verksamheten hos sina kunder, skall ICA 
AB:s produkter oftast tjäna till att tillfredsställa ett behov som baseras på subjektiva 
upplevelser som smak och utseende. En ekonomiskt framgångsrik innovation bör då 
vara något som uppfyller sådana behov hos så många kunder som möjligt, medan en 
framgångsrik innovation hos Bombardier, till exempel, skall ersätta en gammal produkt 
med någonting nytt och förbättrat. Detta indikerar, som tidigare diskuterats, att de 
drivande faktorerna bakom innovation hos ICA AB kommer från externa källor, men 
även det kan anses vara en form av öppen innovation enligt (Pedrosa et al., 2013). 
 

6.6. Perspektiv på öppen innovation 
Att ICA AB inte använder sig utav intern öppen innovation enligt (Chesbrough, 2003), 
åtminstone inte i samma organiserade och avancerade form som Bombardier, beror på 
delvis det externa inflytandet på produktutbudet. Även om det är möjligt att en idé till 
en innovation kan komma från en plats inom företaget är sannolikheten stor att den 
uppkommit genom en observerad marknadstrend, konkurrensanalys eller liknande. 
Företaget har ett behov av innovation som i grunden styrs av en efterfrågan hos kunden. 
Det kan även bero på det stora antal produkter som finns inom ICA AB:s utbud, vilket 
också kan vara en förklaring till varför man delat upp sortimentet i kategorier som har 
en enskild person som ansvarig. Om kontakt mellan de kategoriansvariga, som enligt 
Daniel Löfgren ofta är de som kommer med idéer till nya produkter, gällande idéutbyte 
förekommer är inget som framgick under intervjun. Intrycket var dock att 
uppmuntrande, och facilliterande av sådan kontakt inte var något som man formellt 
arbetade med. 
 

6.7. Jämförelser av studiens övriga resultat 
Rapporten omfattar nio intervjuer med olika företag. Sammanfattningar av resultat från 
övriga intervjuer står att finna i Bilaga 1. Majoriteten av företagen är så kallade 
teknikintensiva företag, med undantag för Vitamin Well, ICA AB och Howl Design 
Studio, var av de första två räknas som livsmedelsföretag och det sista som en fristående 
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designbyrå. Ur resultaten kan observeras att företagens respektive bransch påverkar 
produktutvecklingsprocessen inom företagen. Det påverkar även företagens syn på, 
samt behov av, innovation. Teknikintensiva företag har ofta en R&D avdelning som 
bedriver arbete och forskning för att uppnå nya innovationer, medan företagen inom 
livsmedelsbranschen skapar innovation utefter konsumentbehov och 
sortimentkomplettering. De teknikintensiva företagen skapar givetvis innovation efter 
kundbehov även de, men då ofta innan en efterfrågan på en sådan innovation uppstår. 
Det gäller i de fallen att kunna erbjuda en bättre produkt än sina konkurrenter, samtidigt 
som man framställer företaget som nyskapande på marknaden. Sen gäller även generellt 
att större företag har större resurser att utveckla sitt arbete inom innovationsfrämjande 
aktiviteter. Bombardier, SAAB Group, samt Volvo Cars hade alla välutvecklade, 
digitala, plattformar enbart ämnade för underlättande av arbete med innovation. 
 

6.8. Diskussion 
I de analyser som genomförts bör skillnader i behov av innovation beroende på 
branschtillhörighet lyftas fram. Det är ofta de som påverkar varifrån företagen hämtar 
idéer till ny innovation, åtminstone är det en av flera faktorer som analysen försöker 
belysa. Skillnaden mellan intern och extern öppen innovation (termerna definierade 
enligt tidigare refererad litteratur) verkar bero på just sådana faktorer. Diskussioner kan 
göras kring vilka anledningar som ligger till grund för att de respektive varianterna 
används utav olika företag. Det kan ha att göra med hur komplexa ett företags produkter 
är, om man med komplex menar hur många individuella komponenter en produkt består 
av. Skillnaden mellan Bombardiers produkter och ICA AB:s är mycket stor, det handlar 
trots allt om tekniskt avancerade produkter och matvaruprodukter. En person med en idé 
om en ny, tekniskt avancerad, produkt behöver en bred teknisk kunskap för att kunna 
formulera en sådan idé på ett realistiskt sätt, medan en idé till en ny matvaruprodukt kan 
formuleras av vilken person som helst. Teoretiskt skulle detta betyda att ICA AB 
generellt har en större kreativ källa att hämta innovation ifrån, då man inte behöver ha 
någon specifik kunskap för att kunna lägga fram en idé om en ny matvaruprodukt. I 
princip har alla människor ett behov av de produkter som ICA AB producerar, till 
skillnad från Bombardier. Frågan man bör ställa sig är sålunda om ICA AB utnyttjar 
den här stora kreativa källan till innovation på bästa sätt. Varje person som besöker en 
ICA butik, där man även kan inkludera samtliga personer som arbetar inom 
Bombardier, har potentialen att formulera en idé till en innovation för ICA AB. Vänder 
man på det resonemanget så blir det uppenbart att det inte längre är giltigt, då 
förmodligen ingen person inom ICA AB skulle kunna formulera en idé till innovativ 
produkt hos Bombardier.  
 
6.8.1.Kommunikation som källa till innovation 
Vad som också bör lyftas fram är vikten av kommunikation vid utvecklingen av 
innovation. Resultaten som presenterats indikerar alla att kommunikation mellan 
människor leder till nya idéer. En aktivitet som allmän brainstorming med en grupp 
människor var något som både fanns beskrivet i litteraturen som något som inte skulle 
underskattas, och styrktes även utav de resultat som hämtades från intervjuerna. Många 
av de källor till innovation som behandlats i rapporten är essentiellt metoder för att 
facillitera kommunikationen av idéer mellan människor. Därför är det även möjligt att 
diskutera om den viktigaste källan till innovation faktiskt är kommunikation, och det 
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som företag bör lägga resurser på är att underlätta all form av kommunikation, både 
internt inom företag och externt, kundrelaterat och samarbetsrelaterat.  
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7. Slutsatser 
Följande allmänna slutsatser dras utav de analyserade resultaten: 
 

 Vilken bransch ett företag är verksam inom har påverkan på hur man hämtar in 
idéer till innovation.  

 Intern öppen innovation fungerar inte enbart som en källa till innovation, utan 
har även en positiv effekt på de anställdas villighet till att utöva sin kreativitet. 

 Kommunikation mellan personer kan i sig sägas vara en källa till innovation. 
 
Med förhoppning om att besvara rapportens ursprungliga frågeställning lyfts följande 
slutsatser fram, då de främst är baserade på resultatet av två intervjuer bör inte hållas 
allmängiltiga:  
 

 Inom stora, teknikintensiva företag får intern öppen innovation anses vara den 
viktigaste källan till innovation. 

 Skillnader i branschtillhörighet påverkar företags arbete med innovation. 
Teknikintensiva företag vänder sig till källor inom företaget, medan det i andra 
företag källor i form av kundbehov och sortimentkomplettering som anses 
primära. 

 
Slutsatser dragna gemensamt av gruppen baserade på generella resultat från samtliga 
intervjuer står att finna i Bilaga X. 
 

7.1. Slutsatser från gemensamma resultat av den totala studien 
De slutsatser som drogs tillsammans inom gruppen för detta arbete var:  
 
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 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. 
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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. Rekommendationer 
Utifrån de analyser som genomförts har en skillnad mellan företagen ICA AB och 
Bombardier blivit särskilt uppenbar. Bombardier har en digital plattform ditt anställda 
kan vända sig för att dela med sig av sina idéer, oavsett var i förtaget de är 
positionerade. ICA AB saknar en sådan plattform. I diskussionen nämndes även hur 
ICA AB har en stor kreativ källa i form utav deras omfattande kundbas. Det vore 
intressant att undersöka möjligheten till att utforma en digital plattform, liknande 
Bombardiers ”inovation express” verktyg, som ICA AB kunde använda för att upptäcka 
okända kundbehov. Då kunderna har möjlighet att skaffa ett medlemskap i ICA AB 
vilket innefattar tillgång till speciella rabatter och liknande, skulle man kunna tänka sig 
att det här medlemskapet även innefattade tillgång till en digital plattform där man kan 
dela med sig av idéer till nya produkter. En produktutvecklare på ICA AB kunde då 
hämta information från en central plats då man söker nya innovationer.  
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Bilaga 1. 
 

Sammanfattningar av övriga 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 inledande 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, produkutveckling-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 egna verksamhetens 
kreativitet och öppenhet utåt från bland annat kundsynpunkter eller nya trender. 
 
Vitamin Wells innovationskällor under förstudiefasen av produktutvecklingen: 
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 
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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 anställda kommer ständigt med 
nya idéer till projekt, olika former av genereringsaktiviteter används endast för 
marknadsföring och försäljning 
design och tillverkning arbete ske kontinueligt med ettikett design och koncept, vilka 
ligger till grund för nya projekt, framtidsutveckling är inget Vitamin Well använder, 
prototypsframställning görs kontinueligt, 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,  
produkutvecklings-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 Magnus Rosenqvist, chef för produktutvecklingen på Piab 
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. 
 
 
Intervju med Jari Kekkonen, teknisk chef på Expand 
Expand tillverkar och marknadsför portabla mediadisplayer, i andra ord så gör de 
portabel marknadsföringsutrustning och marknadsföringssystem.  
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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 Daniel Wengelin, SAAB Group 
Daniel arbetar med utveckling av system inom SAAB Group där han har arbetat med 
projekt i olika storlek. Vid produktutveckling på SAAB används en gemensam 
beslutsprocess för allokering av medel inom olika projekt, där själva 
produktutvecklingen internfinansieras av R & D i ett tidigt stadium och där tyvärr en 
mycket liten del av resurserna läggs på innovation. Daniel menar att det finns en viss 
dubbelmoral i företaget då Saab vill ligga i framkant men inte riktigt vill/kan förse 
innovationsavdelningarna med de resurser som behövs för att hela tiden vara 
höginnovativa. Detta beror på att pay-back-tiden på innovativa produkter ligger långt 
fram i tiden, medan hos SAAB är det en kortare pay-back. Hela tiden görs 
nuvärdesberäkningar för att se hur mycket som kan erhållas och då syns att de ”stora” 
summorna som kan erhållas långt fram i tiden ofta har ett lägre nuvärde jämfört med 
resurserna som investerades under projektet 
Daniel påstår att SAAB har problem att avsluta projekt som saknar potential att lyckas 
och vidareutvecklar då hellre projektet tills de märker att det inte går att ta i hamn. Han 
menar att för att undvika detta bör hela tiden de tekniska aspekterna och 
marknadsaspekterna utvecklas jämbördigt. En teknisk produkt utan kommersiella 
aspekter leder till att projektet är mer eller mindre bortslösade pengar och tid och det är 
därför viktigt att kunna kasta projekt i de tidigare stadierna och fokusera på de projekt 
som har möjlighet att lyckas.  
För att uppnå hög innovationsgrad i projekten använder sig SAAB av metoden att 
kombinera tekniker de redan har utvecklat för att på så sätt få nyskapande lösningar. Ett 
exempel på detta är ”remote tower”, där IR-kameror samt videonätverk kombineras för 
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att följa planet i realtid på en annan plats och även kunna skåda planet om det försvinner 
bland molnen tack vare IR-kamerorna. Då de inte har möjlighet att lägga så stor del av 
budgeten på innovation försöker SAAB frigöra tid hos de anställda för att få mer tid att 
lägga på kreativt tänkande, utbildningar eller liknande. Den viktigaste innovationskällan 
enligt Daniel är kundinteraktionen där en öppen dialog ska föras och ett konstant 
informationsflöde finnas, vilket i princip blir som öppen innovation. De menar även att 
skillnaden mellan stora och små projekt i hur de läggs upp, hur kreativitet erhålls och 
hur produktutvecklingen sker är väldigt liten, då det mer handlar om att ha en öppen 
dialog med kunden samt att kombinera olika tekniker för att uppnå nya högteknologiska 
produkter.  
 
Intervju med Jens O Johansson, Howl Design Studio 
Jens arbetar som industridesigner på Howl Design Studio i Stockholm där de jobbar 
med utformning av produkter såväl som system och gränssnitt. De menar att den bästa 
produktutvecklingen fås genom att användaren sätts i fokus. Detta görs genom att 
analysera klienten, värdera varumärket och se vad deras profilering är för att sedan ta 
fram prototyper av olika koncept och testa dessa på användaren för att sedan välja det 
bästa konceptet. Detta, tillsammans med att hålla sig uppdaterad på marknaden, 
brainstorming och genomföra workshops tillsammans med ingenjörer från kunderna 
påstår de vara de bästa källorna till produktinnovation.  
 
Alla produkter har dock olika tillvägagångssätt när de utvecklas för att anpassa 
produkten efter kundens önskemål, men gemensamt är att alltid djupdyka i början inom 
de områden som projektet behandlar. Ibland gäller det att direkt göra prototyper och 
ibland måste koncept tas fram och bearbetas. Viktigt är även att veta vilka resurser det 
finns att arbeta med så att inte ett svårtillverkat koncept väljs när det endast finns 
tillgång till en fabrik som kan tillverka en simpel prototyp.  
 
Öppen innovation tror de skulle vara en väldigt god idé att använda sig av, men då 
tillverkningen oftast är outsourcad till länder där arbetskraften är billigare är det svårt att 
hålla dialog med de som monterar produkterna utan att det äter upp budgeten för 
projektet. Ett sätt som Howl använder sig av för att uppmuntra kreativitet och främja 
innovation är att de varje år åker på en gemensam surfresa. Detta får dem att komma 
närmare varandra och även prata om saker som inte annars hinner pratas om, då allt 
vanligtvis handlar om att generera pengar. På dessa resor får de även ny energi och nya 
internationella inspirationskäller vilket är viktigt då de arbetar globalt. 
Howl påstår att de liksom många andra företag arbetar med inkrementell innovation, då 
radikal innovation är oerhört riskfyllt samt att företag gärna vill befinna sig i samma 
område som sina konkurrenter när det gäller produkter. Om ett företag lägger 100 
miljoner på att utveckla en produkt måste detta även ge något i slutändan och inte en 
produkt som är värdelös. 
Utifrån frågeställningarna kan konstateras att de viktigaste källorna för 
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. Det viktiga är snarare att få upp tankar och idéer på bordet 
och där få stöd av varandra för att hitta den bästa lösningen. 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 
Innan intervjun inleds säkerställ: 

 Att inspelning av intervju godkänns 

 Eventuell anonymitet för den intervjuade eller företaget 
 
1. Företaget 
1.1 Bakgrund om företaget 

a. Vad gör företaget? 
b. Vad för typ av produktutveckling genomför företaget? 
c. Har ni en värdegrund eller mantra för företagets verksamhet? 

1.2 Den intervjuade 
a. Vad är respondentens position på företaget, samt vad innefattar det 

arbetsuppgifter? 
b. Tidigare erfarenheter inom innovation? 

 
2. Produktutveckling 
2.1 Produktutvecklingsprocesser 

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

Om inte, varför? Hur se den utveckling som genomförs ut. 
b. Var i denna process läggs fokusering på innovation och kreativitet? Varför? 

2.2 Produkter 
a. Kan du beskriva kort i olika processteg hur företaget gör för att utveckla nya 
produkter? 
b. Generellt för de utvecklingsprojekt ni genomför: 
 Vad lägger företaget för budget och tidsram för hela PU-projekt? 

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

 Hur mycket läggs på innovation? 

 Hur många anställda har företaget i PU-projekt projekt? 
2.3 Projekt 

a. Generellt för de utvecklingsprojekt ni genomför: 
 Vilken budget och tidsram har ni för hela PU-projekt? 

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

 Hur mycket fokus läggs på innovation? 

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

a. Innovation är för oss en idé med et kommersiellt värde, kan du beskriva er 
process för att ta fram nya idéer och innovation? 
b. Till denna process vad har policy eller mall när det gäller innovation? 
c. Hur gör ni för att undersöka och utvärdera behovet hos kunder? 
d. Hur jobbar ni med utveckling av radikal innovation, ny produkt på en ny 

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

3.2 Innovationsprocesser 
a. På vilket sätt arbetar företaget mot att öka innovationsgraden i företaget? 
b. Kan du beskriva hur ni jobbar med olika innovationskällor i förstudiefasen av 
produktutvecklingen:  

 Företagets interna verksamhet:  
 Kreativitet 
Genereringsaktiviteter 
 Intern öppen innovation 
Produktutvecklare 

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

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

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

stort 
eller mindre projektet? Inom förstudie 
e. Känner ni att ni har stöd från en högre instanser i företaget för innovativa 

projekt? 
Resursmässigt och mentalt stöd. 
f. Hur gör ni för att skapa ett kreativt klimat? 
g. Hur gör ni för att föda kreativitet hos anställda? 

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

 
 
 


