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Sammanfattning 

Många företag har förstått betydelsen av förnyelse och vikten av att utveckla nya 

produkter. Innovations- och produktutveckling blir en naturlig del i en strategi för att 

hålla sig konkurrenskraftiga. För många företag är inte problemet mängden idéer, 

problemet ligger snarare i att bestämma vilka idéer som ska prioriteras. Ett problem är 

att många organisationer spenderar mycket tid och pengar på att utveckla produkter som 

de sedan inte lyckas sälja. Tidigare studier har visat att bara en av sextio idéer inom 

teknikorienterade branscher blir en kommersiell framgång. En orsak till att många 

företag inte lyckas kommersialisera produkter kan vara att de inte har spenderat 

tillräckligt med tid på att förstå marknadssituationen och vad kunden verkligen vill ha. 

Tidigare studier visar att en detaljerad marknadsstudie bara görs i en tredjedel av alla 

produktutvecklingsprojekt. Samtidigt kan det i många fall vara komplicerat att i ett 

tidigt skede av en produktutvecklingsprocess göra en detaljerad marknadsbedömning 

och definiera ett tydligt produktkoncept. Något som påverkar svårigheten i detta kan 

vara produktens innovationsnivå.  

Studiens syfte är att ta reda på hur osäkerhet kring den kommersiella potentialen kan 

hanteras tidigt i en produktutvecklingsprocess och om kommersiella 

bedömningskriterier, samt graden av formalisering bör anpassas efter produktens 

innovationsnivå. Vissa forskare menar att en detaljerad marknadsbedömning samt en 

tydlig definiering av produktkoncept alltid bör göras tidigt. Samtidigt finns det forskare 

som menar att ett sådant arbetssätt hindrar utveckling av produkter med en hög 

innovationsnivå.   

För att besvara studiens problem har vi genomfört sju kvalitativa intervjuer med 

personer som har stor erfarenhet av produktutvecklingsarbete. Vi har också deltagit som 

observatörer i ett produktutvecklingsprojekt. Studiens teoretiska referensram består av 

tre produktutvecklingsmetoder med olika hög grad av formalisering (Stage Gate 

metoden, Lean Product Development och Dynamisk produktutveckling). 

Referensramen består även av ett antal marknadsanalysmetoder och 

kundinvolveringsverktyg för att bedöma de kommersiella förutsättningarna vid 

utveckling av nya produkter.   

Studiens viktigaste slutsatser är att en genomtänkt struktur är viktigt för att 

framgångsrikt utveckla nya produkter. Om innovationsnivån i den tänkta produkten är 

låg bör en detaljerad bedömning av de kommersiella förutsättningarna göras tidigt 

samtidigt som utvecklingsprocessen bör formaliseras i hög utsträckning. Om den tänkta 

produkten har en hög innovationsnivå kan en hög grad av formalisering och en tidig och 

detaljerad marknadsbedömning hindra eller inverka negativt på utvecklingsprocessen. 

Studien har även mynnat ut i en modell som ger förslag på olika 

produktutvecklingsmetoder, marknadsanalysverktyg och kundinvolveringsverktyg för 

att bedöma de kommersiella förutsättningarna med utgångspunkt i vilken 

innovationsnivå den tänkta produkten har.  

Nyckelord: Produktutvecklingsprocess, kommersiell bedömning, Fuzzy Front End, 

innovationsnivå, marknadsanalys, kundinvolvering 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För många företag som säljer produkter är innovations- och produktutveckling en 

naturlig del i en strategi för att hålla sig konkurrenskraftiga. I takt med att marginaler 

pressas söker företag nya sätt att göra vinster på. Detta kan ske genom att antingen 

minska kostnader i produktionen eller att hitta nya marknader med befintliga produkter. 

En annan väg kan vara att utveckla nya eller modifiera existerande produkter. 

Betydelsen av innovationer och produktutveckling för att företag ska bli och fortsätta 

vara konkurrenskraftiga har bevisats av flera forskare (Drucker 1985, Kim & 

Mauborgne 1997, Brown & Eisenhardt 1995). Vissa forskare går så långt att de hävdar 

att innovation är essentiellt för att ett företag ska överleva (Bessant & Tidd 2007). En 

annan framstående forskare som argumenterar för betydelsen av innovationer är 

Michael Porter. Porter menar att innovationer skapar konkurrensfördelar som genererar 

vinster att återinvestera i företaget för vidare tillväxt. (Porter, 1985) 

Innovations- och produktutvecklingsforskning är ett brett och komplext ämne. En 

person som har betytt mycket för innovationsforskningen är den Österrikiska ekonomen 

Joseph Schumpeter. Schumpeters teori bygger på en process han valt att kalla kreativ 

förstörelse. Begreppet kreativ förstörelse innebär att en ny innovation konkurrerar ut 

eller ”förstör” marknaden för befintliga produkter. Schumpeters argumentation bygger 

på ett ständigt efterforskande för att hitta nya innovationer och genom detta uppnå 

strategiska konkurrensfördelar. När en innovation uppstår kommer andra att försöka 

hitta liknade lösningar. När nya alternativ har uppstått försvinner konkurrensfördelarna 

fram tills en ny innovation skapas. (Bessant & Tidd p. 301, 2007)  

Många företag har förstått betydelsen av förnyelse och vikten av att utveckla nya 

produkter. För stora företag är oftast inte problemet mängden idéer, problemet ligger 

snarare i att bestämma vilka idéer som ska prioriteras. (Trott 2008, Kim & Wilemon 

2002) Ett problem är att många företag spenderar mycket tid och pengar på att utveckla 

produkter som de sedan inte lyckas sälja. Det är också stora skillnader mellan olika 

branscher och organisationer på hur effektivt de förvaltar resurser som spenderas på 

FoU. (Cooper & Kleinschmidt 2007, Butscher & Laker 2000). Något som gör det ännu 

mer komplext att välja vilka idéer som ska prioriteras kan vara att bedömningsmetoder 

som fungerar för en viss typ av produkt inte alls fungerar för andra typer av produkter. 

Faktorer som avgör vilka bedömningsmetoder som är lämpliga kan vara exempelvis om 

det tänkta produktkonceptet ligger inom företagets kärnkompetens. En annan viktig 

faktor kan vara att produktens innovationsnivå kan påverka hur bra potentiella kunder 

kan förstå det tänkta produktkonceptet.  Innovationsnivå innebär att det finns ett spann 

mellan små förbättringar på befintliga produkter och utveckling av radikalt nya 

produkter. 

1.2 Problemdiskussion 

En stor studie som omfattar ett stort antal branscher visar att produktiviteten vid 

produktutveckling (det vill säga relationen mellan resurser spenderade på FoU och 

försäljningen av nya produkter) har minskat med 14 % de senaste femton åren (Cooper 

& Kleinschmidt, 2007). Tidigare studier gjorda av Cooper har visat liknade resultat 

kring produktiviteten vid produktutveckling. Vidare påvisar Cooper att 50 % av de 

resurser som satsas på produktutveckling inte leder till några kommersiella resultat 
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överhuvudtaget (Cooper 1990). Detta visar att det har varit ett problem under lång tid. 

Studierna ovan har fokuserat på företag inom USA men flera forskare har påvisat att 

Svenska företag brottas med liknande problem (Ottosson, 2009; Holmdahl, 2010; 

Karlöf, 2008).  

Många produktutvecklande företag lägger stora resurser på att utveckla produkter och 

på att modifiera sina befintliga produkter. Många idéer stannar naturligt på idéstadiet då 

de är tydligt kostsamma, inte passar företagets produktportfölj eller att den produkt idén 

mynnar ut i inte är önskvärd på någon marknad. En bred studie visar att av sextio idéer 

som genereras inom teknikorienterade branscher, är tolv idéer nog lovande för vidare 

utvärdering. Sex idéer utvecklas sedan vidare varav hälften av dessa blir en prototyp 

som testas på marknaden. Två av dessa genomgår en produktlansering varav en av dem 

blir en kommersiell framgång. (Trott, 2008 p. 305-306)  

En bedömning av produktens tekniska potential görs i 85 % av alla 

produktutvecklingsprojekt medan en detaljerad marknadsstudie bara görs i en tredjedel 

av projekten (Cooper, 2001 p. 35-37). Flera framstående forskare är eniga i att 

framgångsrika produktutvecklingsprojekt karakteriseras av starkt marknadsfokus där 

kundens behov sätt centrum (Cooper & Kleinschmidt 2007, Ernst 2002, Kim och 

Wilemon 2002, Gupta 1990). Samtidigt menar Kim & Wilemon (2002) att det tidigt i 

produktutvecklingsprocessen finns en osäkerhet kring idéns kommersiella potential som 

hindrar vissa projekt att komma till utvecklingsfasen. Denna osäkerhet kan bero på 

oklarheter kring teknologi, marknad, resurser, överensstämmelse med företagets 

produktportfölj och företagets begränsningar.  

Arbetsgången vid produktutveckling är komplex och det är naturligt att det uppstår ett 

bortfall av idéer och tänkbara produkter. Detta för att det är omöjligt att alla idéer blir en 

kommersiell produkt. I många fall kan produktutvecklingen ha stoppats i precis rätt 

skede för att förlusten av resurser företaget potentiellt hade lidit av, varit den minsta 

möjliga givet förutsättningarna idén hade från början. Men många gånger kan 

resonemanget föras att om en bättre metod använts för att bedöma idéns tekniska och 

marknadsmässiga potential, kunde resursförlusten ha begränsats till ett minimum. Att 

använda rätt bedömning kan förutom att minska resursförluster också generera intäkter 

och vinster genom tidigare fokus på utveckling av produkter med stor efterfråga vilket 

möjliggör stora intäkter.  

En orsak till att många företag inte lyckas kommersialisera produkter som de har 

investerat mycket pengar i att utveckla kan vara att de inte har spenderat tillräckligt med 

tid på att förstå marknadssituationen och vad kunden verkligen vill ha. Tidigare studier 

har visat att reducering av osäkerhet under planeringsstadiet karaktäriserar lyckade 

projekt, speciellt viktigt är att de som arbetar med marknadsfrågor och de som arbetar 

med utvecklingsfrågor har en nära kommunikation då detta kan minska den tekniska 

och kommersiella osäkerheten kring projektet. (Moenart et. al, 1995. Gupta, 1990) Vi 

bedömer att i ett sammanhang där minimering av osäkerhet diskuteras är det också 

viktigt att ha i åtanke att en viss osäkerhet i att projektet inte blir en kommersiell 

framgång måste accepteras för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att utveckla 

något nytt.  

Utifrån det resonemang vi har fört ovan är det rimligt att tro att en 

produktutvecklingsprocess är förknippad med både osäkerhet och tvetydighet. 

Osäkerhet på så sätt att information kring marknadsmässiga förutsättningar ofta saknas i 

de tidiga faserna av en produktutvecklingsprocess. Tvetydighet då det i de tidiga faserna 
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är svårt att välja ”rätt” väg på grund av brist på information eller svårighet i att veta 

vilken information som ska ligga till grund för viktiga beslut. 

I en artikel från 2002 gjordes en sammanfattning av samtliga stora studier som har 

gjorts fram till dess inom ämnet framgångsfaktorer vid produktutveckling. 

Sammanfattningen visar att den absolut viktigaste parametern för att 

produktutvecklingen ska bli framgångsrik är att lägga tillräckliga resurser på 

marknadsfrågor under hela produktutvecklingsprocessen, redan från idégenerering fram 

till lansering. En annan mycket viktig faktor är att ha en genomtänkt process för hur 

produktutvecklingsprocessen ska hanteras. (Ernst, 2002)  

Det finns också forskning som visar att vid utveckling av radikala innovationer kan 

kundinvolvering ha en negativ inverkan på produktutvecklingsprojektet. Exempel på 

forskare som hävdar att kundinvolvering kan påverka radikala utvecklingsprojekt 

negativt är bland annat Ottosson (2009), Holmdahl (2010) och Trott (2001). Dessa 

forskare menar att kundinvolvering kan vara negativt på så sätt att kunderna inte förstår 

det tänkta produktkonceptet och därför inte kan komma med värdefull input. Samma 

forskare menar dock att det är viktigt med ett marknadsorienterat förhållningssätt och att 

sträva efter att förstå för vilka ”nyttor” kunden värderar.  

Forskaren Robert Cooper som vi har refererat till ovan är en stor auktoritet inom ämnet 

produktutveckling. Cooper har publicerat 11 böcker och över 100 artiklar inom ämnet. I 

artikeln ”Winning buisness in product development: The Critical success factors” 

menar Cooper att ett tidigt kund- och marknadsfokus vid produktutveckling är 

essentiellt för att produkten ska bli framgångsrik vid kommersialiseringen. Vidare 

menar Cooper att en av de största anledningarna till att kommersialiseringen av nya 

produkter misslyckas är att en definiering av produktens egenskaper och tänkta 

målgrupp inte görs i ett tidigt skede av produktutvecklingen. (Cooper & Kleinschmidt, 

2007)  

Med utgångspunkten att en stor del av de resurser som satsas på produktutveckling inte 

leder till något resultat är det intressant att studera vilka metoder som kan användas för 

att bedöma den kommersiella potentialen i ett tidigt skede vid en 

produktutvecklingsprocess för att på så sätt möjliggöra det marknadsfokus som Cooper 

och många andra forskare menar är av största vikt för att framgångsrikt utveckla nya 

produkter. Att ge förslag på metoder förknippar vi med att vi vill utforska möjligheten 

att minska resursförluster genom att snabbare upptäcka idéers marknadsmässiga styrkor 

och svagheter och genom detta ge en guide för vilken utvecklingsväg som ska väljas. 

Det skulle hjälpa både samhällsekonomin och produktutvecklande företag. Företag 

genom att minska förluster som uppstår vid utveckling av idéer utan bra kommersiella 

förutsättningar, vilket i sin tur ger konkurrensfördelar. Samhällsekonomin har nytta av 

detta med samma resonemang men även för att företag kan återinvestera (vinster som 

gjorts när mindre resursförluster behöver täckas upp) i sig själva och då växa sig 

starkare vilket i sin tur med stor sannolikhet sänker arbetslösheten då företaget som 

växer behöver nyanställa.  

Trott beskriver produktutvecklingsprocessen på följande sätt: Idégenerering, 

Idéscreening, Koncepttestning, Analys av affärspotential, Produktutveckling, 

Testmarknadsföring, Kommersialisering och Uppföljning (Trott, 2008). Det här är bara 

en version av många hur utvecklingsprocessen går till men den visar att 

produktutveckling är ett händelseförlopp förknippat med flera aktiviteter från idé till 

färdig produkt. Vi kommer senare beskriva att produktutvecklingsprocessen kan 
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hanteras på många olika sätt och att det inte finns ett utan många sätt att hantera en 

produktutvecklingsprocess. Fokus ligger på när och hur analys av affärspotential kan 

hanteras.  

Ett tidigt skede i produktutvecklingsprocessen brukar kallas ”the Fuzzy Front End” 

(FFE). FFE beskrivs som de diffusa första delarna tidigast i 

produktutvecklingsprocessen, från upptäckten av en möjlighet till koncepttestningen 

och steget att investera mer resurser i produktutvecklingen. (Koen et. al, 2001) Det är 

även det vi menar med tidigt skede i produktutvecklingsprocessen. I Trotts version av 

produktutveckling skulle FFE innebära Idégenerering, Idélansering och 

Koncepttestning. Vad vi hittills velat påvisa är att vi utifrån tidigare studier tror att 

analys av affärsmöjligheter är en viktig del av FFE och att analysen i många fall kan 

göras på ett bättre sätt. Ett rimligt antagande är dock att analysen inte är lätt då denna 

fas ofta förknippas med osäkerhet och tvetydighet (Frishammar, 2008; Cooper, 2001). 

Forskning har visat att vilka analysmetoder som ska användas i FFE styrs av faktorer 

som organisationskultur, organisationsstorlek, typ av produkter och så vidare. (Khurana 

& Rosenthal, 1997). Intressant i sammanhanget är att det inte finns någon 

utvecklingsprocess som ser helt likadan ut i två företag (Ulrich & Eppinger, 1995). Det 

finns också forskning som har påvisat att olika utvecklingsprocesser är lämpliga vid 

olika innovationsnivå. Vid utveckling av radikala produkter förespråkas mer informell 

organisationskultur och mer informella metoder medan vissa forskare förespråkar mer 

formella metoder vid förbättringsarbete av befintliga produkter (Ettli et al, 1984; 

Koberg et al, 2003).  

Mot bakgrund av den information som har presenterats ovan är det intressant att titta 

närmare på hur frågor kring kommersiell potential och kommersiella förutsättningar kan 

hanteras i en produktutvecklingsprocess. Vi har ovan resonerat kring att en variabel som 

påverkar komplexiteten i att göra en kommersiell bedömning kan vara 

innovationsnivån, det vill säga om det är en radikalt ny produkt eller om det rör sig om 

en förbättring av en befintlig produkt. Om marknaden för den tänkta produkten befinner 

sig utanför företagets kärnkompetensområde är troligen också något som påverkar 

osäkerheten i en bedömning av den kommersiella potentialen. Det är också troligt att 

om de två nämnda faktorerna sammanfaller, det vill säga om produktens tänkta 

användningsområde ligger utanför kärnverksamheten i kombination med hög 

innovationsnivå så är det något som leder till hög osäkerhet och tvetydighet i 

produktutvecklingsprocessens tidiga faser.  

Inom företagsekonomi har mycket forskning bedrivits inom ämnen som övergripande 

strategi, marknadssegmentering, kundinvolvering, produktutveckling med mera. Vi har 

dock inte lyckats finna någon litteratur som på ett tillfredställande sätt beskriver hur 

metoder för att göra kommersiell bedömning och analysering av affärsmöjligheten kan 

hanteras i en produktutvecklingsprocess beroende på produktens innovationsnivå.  Det 

är också troligt att tidpunkten för när i en produktutvecklingsprocess en analys av 

affärsmöjligheten ska göras är beroende av produktens innovationsnivå.    

Även om vi tror att effektiviteten vid produktutveckling kan bli högre så är det viktigt 

att ha i åtanke att vi inte kan förvänta eller för den delen ska sträva efter att det ska eller 

kan uppstå ett 1:1 förhållande mellan idégenerering och kommersiell framgång. De 

verktyg och metoder som kommer att presenteras syftar inte till att skapa ett sådant 

förhållande då vi tror att en sådan målsättning skulle komma att ta död på många bra 

idéer i ett allt för tidigt skede. Att använda sig av bra metoder för att utvärdera 
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marknadspotentialen handlar inte om att få företag att sluta våga utveckla nya 

produkter. Det handlar snarare om att ge förslag på verktyg som kan användas för att 

möjliggöra öka intäkter och minska resursförluster.  

1.3 Problemspecificering 

Diskussionen ovan leder in oss på ett antal problem: 

 Hur kan osäkerhet kring den kommersiella potentialen hanteras tidigt i en 

produktutvecklingsprocess?  

 Bör bedömningskriterier för den kommersiella potentialen anpassas efter 

produktens innovationsnivå? 

 Finns det nackdelar med att göra en tidig och detaljerad affärsanalys? 

 För- och nackdelar med tidig kundinvolvering 

1.4 Syfte 

Vi vill ge förslag på när olika metoder är lämpliga att använda för att hantera den 

kommersiella osäkerheten. Hur stor osäkerheten är och hur den bör hanteras tror vi till 

stor del beror på produktens innovationsnivå. Därför kommer vi fokusera på hur 

innovationsnivån påverkar vilka metoder som är lämpliga. Med innovationsnivå menar 

vi att det inom begreppet innovation finns ett spann mellan att göra små förbättringar på 

befintliga produkter och att utveckla radikalt nya produkter. Vi kommer senare i 

uppsatsen att exemplifiera detta spann på olika sätt. Vi tror också att osäkerheten 

påverkas av närheten till kärnverksamheten. Därför kommer vi också att ha detta i 

åtanke.  

Utifrån de faktorer som anses styra vilka marknadsanalysmetoder som är lämpliga att 

använda vid produktutveckling för att bedöma den kommersiella potentialen kommer vi 

att fokusera på hur genomförandet av affärsanalysen ska utföras och när i 

produktutvecklingsprocessen den ska göras. Vi kommer också studera vilka kriterier 

som ska ligga till grund för en idéscreening samt när och hur den kan göras. I de steg vi 

beskrev ovan ses analys av affärspotential som steg fyra men det är troligt att när en 

affärsanalys ska göras och i vilken omfattning den ska göras påverkas av projektets 

innovationsnivå. Det är också sannolikt att vilka analysmetoder som är lämpliga 

påverkas av innovationsnivån. Vidare är det intressant att undersöka om det finns 

skillnader i till vilken grad produktutvecklingen bör formaliseras beroende på de 

faktorer vi har nämnt ovan.   

Vidare vill vi belysa när, hur och på vilket sätt kundinvolveringsverktyg kan användas 

vid olika faser av en produktutvecklingsprocess, också det baserat på innovationsnivå. 

Anledningen till att vi väljer att studera kundinvolveringsverktyg och hur detta kan 

användas är att tidigare forskning visat att en tidig kundinvolvering kan vara till stor 

hjälp för att minska osäkerheten och göra en bra kommersiell bedömning vid en 

produktutvecklingsprocess.  

Utgångspunkten är att produktutvecklingen är förknippad med någon form av 

kommersiell osäkerhet. Graden av osäkerhet kan bero på en mängd faktorer men en 

viktig faktor kan vara om innovationsnivån i det tänkta produktkonceptet är högt eller 

lågt, det vill säga om det rör sig om att förbättra befintliga eller utveckla radikalt nya 

produkter. Om innovationsnivån är låg tror vi att den kommersiella bedömningen ska 

vara förknippad med en hög grad av formalisering och det omvända om 
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innovationsnivån är hög. Vår förhoppning är att de slutsatser som uppsatsen leder fram 

till kan ge förlag på hur den kommersiella osäkerheten kan hanteras. 

1.5 Begreppsdefinition 
De begrepp vi presenterar nedan exemplifieras på olika sätt under uppsatsens gång. För 

att snabbt få överblick över de begrepp som använts frekvent har vi dock valt att skapa 

en separat begreppsdefinition. Det förekommer fler begrepp än de vi redogör för nedan 

men dessa begrepp kommer vi att förklara under uppsatsens framväxt.  

Kommersiell bedömning: Under uppsatsen använder vi både uttrycket att göra en 

kommersiell bedömning och att bedöma den kommersiella potentialen. Vi jämställer 

dem med varandra. Med uttrycket kommersiell bedömning avser vi dels faktorer så som 

marknadsstorlek, marknadstrender och konkurrenssituation, dels att bedöma faktorer 

som kundbehov och kundnytta för det tänkta produktkonceptet.  

Bedömningskriterier: Med detta avses de faktorer som ligger till grund för den 

kommersiella bedömningen. Det kan vara de faktorer vi har exemplifierat ovan men det 

kan också vara andra faktorer.   

Formalisering/Styrning: I uppsatsen använder vi både uttrycket formalisering och 

uttrycket graden av styrning med samma betydelse. Med dessa begrepp avser vi till 

vilken grad utvecklingsprocessen styrs. En hög grad av formalisering/styrning innebär 

att produktutvecklingen styrs mer detaljerat med tydliga målpunkter i 

utvecklingsprocessen. En låg grad av formalisering/styrning avser det omvända. 

Osäkerhet: Definieras som en brist på information. Informationsbristen kan få till följd 

att produktutvecklingsbeslut fattas på knappa grunder. 

Tvetydighet: Definieras som att information finns tillgänglig men det finns en 

tvetydighet rörande hur informationen ska värderas och vilket beslutsalternativ som ska 

väljas. Detta kan innebära att det finns olika konceptspår och tvetydigheten består då i 

att det är svårt att avgöra värdet på de olika alternativen. 
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2 Teoretisk metod 

2.1 Metodintroduktion 
Målsättningen med denna studie är att analysera och ge förslag på hur osäkerhet kring 

den kommersiella bedömningen kan hanteras och minskas i de tidiga faserna av en 

produktutvecklingsprocess. Då ämnet är både komplext och mångfacetterat är en 

kvalitativ metod att föredra. Detta för att problemet kräver djuplodande förståelse för 

många faktorers direkta och/eller indirekta samverkan som påverkar företags olika 

förutsättningar att behandla den osäkerhet som kan uppstå vid den kommersiella 

bedömningen. Vi har tidigare berört att faktorer som kan påverka bedömningen kan 

vara exempelvis innovationsnivån och närheten till kärnverksamheten men med stor 

sannolikheten är det också andra variabler som påverkar i olika stor utsträckning. För att 

förstå hur dessa variabler hänger ihop tror vi att en kvalitativ metod är att föredra. I en 

situation där en bedömning av den kommersiella potentialen görs tror vi att det sällan 

går att förlita sig på en enskild variabel då det troligtvis är en kombination av faktorer 

som hänger samman som avgör hur bra bedömningen blir alternativt hur stor 

osäkerheten blir. Wallén (1996) menar att en kvalitativ studie är en nödvändig 

forskningsmetodik om det som ska undersökas är tvetydigt och upplevelsebaserat. 

Vidare menar Wallén att en kvalitativ ansats är att föredra när information ska tolkas 

samman till en helhet.  I denna studie avser vi inte att i detalj förstå och förklara varje 

liten del och varje arbetsmoment som kan uppstå vid hantering av den kommersiella 

osäkerheten. Vårt mål är snarare att skapa en övergripande förståelse och genom den 

kunna komma med rekommendationer av en mer generell art kring hur dessa frågor kan 

hanteras. Detta för att företag utifrån våra resultat kan välja att använda sig av delar som 

passar bäst för deras verksamhets förutsättningar.  

Det är också viktigt att belysa den ödmjukhet vi känner inför ämnets komplexitet. Vi 

tror inte att det finns ett enskilt svar som fungerar i alla situationer för hur den 

kommersiella osäkerheten ska hanteras. Ingen av oss har heller någon stor praktisk 

erfarenhet av att göra kommersiella bedömningar i produktutvecklingsprojekt. Mot 

bakgrund av att vi vill förstå hur bedömningen av den kommersiella potentialen kan 

hanteras blir det svårt att avgränsa en tydlig hypotes som skulle ha krävts för att göra en 

kvantitativ studie. Exempel på en hypotes skulle kunna vara: Upplever företag problem 

med att bedöma den kommersiella potentialen och de kommersiella förutsättningarna 

under de tidiga faserna av en produktutvecklingsprocess? Med utgångspunkt av tidigare 

forskning hade svaret på den frågan troligen blivit att de upplever problem med att göra 

den kommersiella bedömningen.   

För att besvara studiens problem kommer vi skapa en teoretisk referensram med 

målsättningen att utifrån tidigare forskning finna lämpliga metoder för hur frågor kring 

kommersiella förutsättningar kan hanteras vid produktutveckling. Vi kommer därefter 

genomföra intervjuer med lämpliga respondenter. Lämpliga respondenter anser vi vara 

yrkesverksamma personer som har praktisk erfarenhet av lyckade och misslyckade 

produktutvecklingsprojekt. Detta kan vara utvecklingschefer, utvecklingsingenjörer och 

marknadsanalytiker. Syftet med intervjuerna kommer dels vara att undersöka hur 

befintliga verksamheter hanterar innovationers kommersiella förutsättningar och den 

osäkerhet som vi tror ofta föreligger men också att undersöka hur metoder skulle kunna 

användas för att förbättra nuvarande produktutvecklingsprocesser vid olika 

innovationsnivåer. Vi har också följt ett produktutvecklingsprojekt i en fallstudie. 

Genom fallstudien kommer vi följa en produktutvecklingsprocess på nära håll vilket ger 
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oss möjlighet att analysera studiens problemområde ur ett praktiskt perspektiv. Vi 

kommer sedan utifrån det teoretiska och empiriska materialet ge förslag på hur 

kommersiella bedömningar kan hanteras och eventuellt implementeras i de 

verksamheter som berörs av studiens problemområde. 

2.1.1 Varför vi valde detta ämne 
Under våra studier vid handelshögskolan på Umeå universitet har Fredrik studerat 

civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik medan Henrik har 

studerat civilekonomprogrammet med inriktning mot service management. För Henrik 

har studierna på avancerad nivå inriktats på ämnet marknadsföring medan Fredrik har 

inriktat sig på affärsutveckling och internationalisering. Utbildningarna har gett en bred 

kunskap inom ämnet ekonomi och utvecklat vår analytiska förmåga och det kritiska 

tänkandet. Det var under en av höstens kurser som Fredrik kom i kontakt med 

Processum via en gästföreläsning med en av företagets projektledare. Under 

gästföreläsningen fick Fredrik upp intresset för branschen och organisationen och tog 

kontakt med föreläsaren för att diskutera möjligheten att skriva examensarbete på 

uppdrag. En tid efter föreläsningen blev Fredrik kontaktad av en av Processums 

utvecklingsingenjörer, Gunnar Westin. Fredrik blev då tillfrågad att som examensarbete 

genomföra en marknadsanalys kopplat till en produkt som Gunnar höll på att utveckla. 

Fredrik tyckte att uppdraget verkade intressant men kände samtidigt att det akademiska 

värdet i en uppsats med den inriktningen inte skulle bli så stort. Efter lite betänketid 

föreslog Fredrik därför att inriktningen kunde vara att ur ett mer generellt perspektiv 

undersöka vilka metoder som är lämpliga att använda för att bedöma 

marknadspotentialen i ett produktutvecklingsprojekt. Gunnar ansåg att en sådan 

inriktning kunde vara lämplig då Processum idag inte har en formell strategi för 

bedömning av marknadsmässiga frågor. 

Både Henrik och Fredrik har ett intresse för bedömning av affärspotential och 

kommersialisering av innovationer. Under uppsatsens framväxt har vårt intresse för 

detta område vuxit. Bedömningskriterier för att bedöma en affärsmöjlighet är något vi 

till viss del har berört under vår utbildning.  

2.1.2 Vår syn på kunskap 
Vår syn på kunskap grundar sig på värderingar från västerländsk nordisk kultur. 

Värderingar behandlar forskarens förmåga att hålla egna åsikter eller känslor utanför 

forskningen. Det kan vara svårt att under en hel undersökning eller studie att hålla sig 

helt objektiv. (Bryman & Bell, 2005 p. 42) Huruvida det ligger värderingsskillnader mot 

andra kulturer är inget vi tar ställning till, utan vi belyser bara vår bakgrund som kan ha 

format vår kunskapssyn. Vi väljer att nämna värderingar för vi tror att studiens problem 

kan ha hanterats annorlunda av individer från en annan kultur. För denna studie som rör 

sig inom ämnet produktutveckling tror vi kulturen kan påverka hur vi relaterar till 

exempelvis tidsplanering som vi jämfört med vissa andra kulturer kan anses ha ett 

relativt linjärt tankesätt. Det kan också vara mer fundamentala skillnader, exempelvis 

hur vi relaterar till behovet av tillväxt eller huruvida vi anser att nya produkter behöver 

utvecklas överhuvudtaget. Att nämna värderingar kan ha betydelse för att efterföljande 

studier ska kunna ta ställning till om vår kunskapssyn påverkat hur studien har 

genomförts och analyserats.  

Vi tror på att det alltid finns mer att förstå än det som syns på ytan. Då vi är 

samhällsvetenskapligt skolade har vi lärt oss att tänka kritiskt kring ett fenomen, i vårt 

fall kommersiella aspekter kring produktutveckling, som vid första anblicken ser ut att 
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förhålla sig till verkligheten på ett visst sätt. Med det menar vi att det synliga resultatet 

av en observation kan påverkas av underliggande faktorer, exempelvis samarbete 

mellan FoU och marknadsavdelning, grad av kundinvolvering och vilka 

marknadsanalysverktyg som används, som inte upptäcks om inte fenomenet studeras 

mer djupgående. För att klargöra resonemanget är exempelvis upplevelser kring vad 

som kan ses som framgångsrik produktutveckling svårt att hitta ett orsak-verkan 

samband på (exempelvis att kundinvolvering alltid är ett bra verktyg i alla 

produktutvecklingsprojekt) då olika variabler påverkar produktutvecklingen olika 

mycket i olika situationer men också då framgångsrik produktutveckling kan ha väldigt 

olika betydelse för olika individer beroende på vilka värderingar och vilken 

förförståelse individen besitter. Vi måste tolka de svar vi får från respondenterna för att 

förstå hur de upplevt produktutvecklingsprojekt på olika sätt och hur olika variabler 

(exempelvis kundinvolvering, marknadsanalys och innovationsnivå) påverkar en 

process. Därefter ska vi förhålla dessa svar till vår referensram så att svaren kan bidra 

med insikter utifrån vår problemställning.  

Kunskapssyn brukar också kallas epistemologi och beskriver vad som är acceptabel 

kunskap i olika vetenskapsområden. Hermeneutisk kunskapssyn innebär att forskaren 

tolkar och försöker förstå ett beteende snarare än söker en förklaring som leder fram till 

en ”sanning”. Positivism skiljer sig från hermeneutiken. Den naturvetenskapligt 

inriktade kunskapsteorin kallas för positivism och inom den positivistiska forskningen 

ska vetenskapen förhålla sig helt objektiv. Positivistisk forskning innebär att det bara är 

sådan kunskap som kan bekräftas med sinnena som kan betraktas som riktig forskning. 

(Bryman & Bell 2005 s. 26-27) En viktig fråga inom kunskapsteorin berör om den 

sociala verkligheten bör och kan studeras med samma metoder som inom den 

naturvetenskapliga forskningen (Bryman & Bell, 2005 p. 26-29) 

Att välja det positivistiska angreppssättet tror vi inte är lämpligt för att förstå problemet 

på djupet. Vi tror att studiens ämne kräver att vi försöker förstå underliggande faktorers 

kontext på ett djupare sätt än det som är synligt vid en första anblick. Vi tror inte att det 

finns en enda sanning till hur företag bör välja att behandla den kommersiella 

osäkerheten. Vidare tror vi det är viktigt att vi försöker tolka våra respondenters 

upplevelser av varför de tror att vissa produktutvecklingsprojekt har varit lyckade och 

varför andra varit mindre lyckade. Därför tror vi att problemet med fördel bör angripas 

hermeneutiskt. Det hermeneutiska angreppssättet ger oss som forskare friheten att förstå 

och tolka den sociala verkligheten ur andra individers perspektiv. (Bryman & Bell 2005 

s. 29-30) Det är dessutom troligt att vi genom vår samhällsvetenskapliga bildning och 

vår uppväxt har präglats av att ifrågasätta och att vi därför har en mer hermeneutisk 

läggning. 

2.1.3 Vår ontologiska ståndpunkt 
Ämnet ontologi berör frågan hur kunskapsobjekt ska betraktas. Kunskapsobjekt kan 

antingen ses som objektiva enheter där observationer utgör en grund till empiriskt 

prövande, eller som en konstruktion som bygger på aktörernas uppfattningar och 

handlingar, vilket ger uttrycket att verkligheten är subjektiv. (Bryman & Bell, 2005 

p.33) Vår syn på verkligheten ter sig på det sätt att vi inte tror att produktutveckling 

någonsin kan ses fri från gränser. Företag kan inte nå hur långt som helst med en perfekt 

produktutvecklingsstruktur. Det finns alltid objektiva förutsättningar att förhålla sig till 

som är svåra och ibland omöjliga att ändra på. Det finns till exempel skillnader på 

kultur, valuta, plats och politiska förutsättningar företag emellan som gör 

”universallösningar” omöjliga att applicera. Vidare tror vi inte heller att företag är 
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tvungna in i strukturer för produktutveckling som inte går att förändra med nya insikter, 

även om det finns objektiva förutsättningar som inte kan bortses ifrån. Att det alltid 

finns delar i produktutvecklingen som kan förändras till det bättre. Det finns alltså ett 

sorts Darwinistiskt naturligt urval där företag med en bristfällig syn på 

produktutveckling och förfarandet att ta reda på kommersiell potential, blir underlägsna 

de företag som har goda strukturer för samma problem. Dock är det människor som 

jobbar inom företagen med produktutveckling och människor kan ändra både tankesätt 

och strukturer. Det finns olika förutsättningar att förhålla sig till objektivt men det finns 

också subjektiva föreställningar som ger uttryck i olika strukturer i annars liknande 

företag som kan resultera i framgång. Därför kan vi säga att vi inte tror att någonting är 

strikt objektivistiskt eller konstruktionistiskt inom produktutveckling och problemet att 

ta reda på kommersiell potential. 

2.1.4 Forskningsmetod 
Vi har bedrivit vår undersökning med en kvalitativ forskningsmetod. Detta för att 

kvalitativa undersökningar ger forskaren möjlighet att förstå företeelser mer på djupet 

(Wallén 1996). Vi behöver förstå respondenternas upplevelser av olika 

produktutvecklingsprojekt för att kunna tolka svaren rättvist. Det är också viktigt att 

respondenterna förstår frågorna och vad vi söker svar på. Vid en första anblick är det 

inte helt enkelt att förmedla de frågor vi söker svar på vilket en kvalitativ metod ger oss 

chansen att göra. Vi behöver också en viss kreativ frihet i våra intervjuer för att reda ut 

eventuella missförstånd och möjlighet att ifrågasätta hur respondentens svar härleds. Då 

vår praktiska kunskap inom produktutveckling inte är så stor samtidigt som 

respondenternas verksamhet både är tekniskt komplicerad och skiljer sig åt, blir det 

viktigt att kunna ställa följdfrågor. Kvalitativ forskningsmetod innebär att forskaren 

försöker få en inblick i ett forskningsproblem med hjälp ostrukturerade procedurer att 

samla djuplodande information av ett fåtal källor. Detta innebär att forskaren ger sig 

möjlighet att tolka och förstå underliggande faktorer. Detta skiljer sig mot kvantitativ 

forskningsmetod som med hjälp av strukturerade format och riktade procedurer, 

försöker samla information från ett urval av en population (Shiu et. al, 2009 p. 171-

172). Johansson – Lindfors menar att kvalitativ forskning oftast innebär att forskaren 

har ett induktivt angreppssätt och att kvantitativ forskning oftast innebär ett deduktivt 

angreppssätt. (Johansson – Lindfors, 1993 p. 72-73) 

2.1.5 Angreppssätt  
Vi har genom tidigare forskning fått djupare förståelse och byggt en teoretisk 

referensram. Utifrån referensramen har vi jämfört vad teorin säger och vad som 

praktiskt tillämpas i verkligheten. Vår empiri har utöver att bara jämföras med teorin 

även bidragit med ny insikt till vilka metoder och verktyg som företag använder för att 

bedöma den kommersiella potentialen. När empirin var insamlad analyserades det 

teoretiska och empiriska materialet. Detta ledde till de slutsatser som presenteras. 

Studien har genomförts på följande sätt: 

Teori Referensram Empirisk undersökning  Slutsats som leder till ny kunskap. 

Bryman & Bell (2005) menar att den deduktiva ansatsen är det vanligaste sättet att 

studera förhållandet mellan praktik och teori inom det samhällsvetenskapliga 

forskningsområdet. Genom att välja en deduktiv ansats härleder forskaren idéer och 

hypoteser utifrån befintliga teorier. Det skulle kunna vara att försöka ta reda på om det 

finns produktutvecklingsmetoder som lämpar sig bättre än andra vid olika grad av 

innovationsnivå. Den deduktiva ansatsens motsats är induktiv ansats. Med en induktiv 
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ansats genereras teorier direkt utifrån det resultat forskaren får fram genom 

observationer. Exempel på detta kan vara om vi genom att följa 

produktutvecklingsprocesser, kan konstatera att företag inte använder sig av 

kundinvolvering i sina tillvägagångssätt att utveckla produkter på. Teorin genereras då 

direkt utifrån en empirisk undersökning. Målet med denna uppsats är som tidigare 

nämnt att ge förslag på hur företag kan agera för att på ett bättre sätt hantera den 

kommersiella osäkerhet och tvetydighet som följer av att utveckla nya produkter och 

om det finns skillnader i vilka metoder som är mer eller mindre lämpliga beroende på 

exempelvis faktorer som innovationsnivå. Basen i denna studie kommer utgöras av 

tidigare forskning inom ämnet produktutveckling och metoder för att bedöma den 

kommersiella potentialen. Ansatsen kommer således vara deduktiv. 

2.1.6 Datainsamling 
Datainsamlingen kommer initialt att bestå av en teoretisk genomgång av tidigare 

forskning inom ämnet framgångsfaktorer vid produktutveckling, 

produktutvecklingsmetoder, metoder för att bedöma och hantera den kommersiella 

osäkerheten och metoder för att involvera kunder. Genomgången av tidigare forskning 

hoppas vi ska ge oss en god teoretisk förståelse för ämnet. Efter den teoretiska 

genomgången kommer vi att genomföra semistrukturerade intervjuer med ett antal 

individer med praktisk erfarenhet av produktutvecklingsarbete och erfarenhet av att göra 

kommersiella bedömningar. Detta beskrivs mer utförligt i kapitlet ”Praktisk metod”. 

Vår förhoppning är att intervjuerna ska ge oss insikt och förståelse kring hur den 

osäkerhet och tvetydighet vi har diskuterat ovan ofta hanteras i ett 

produktutvecklingsprojekt.   

2.1.7 Litteraturinsamling 
För all teoretisk information vi tagit del av har vi använt oss av GO-CART modellen 

(Shiu et.al, 2009 p. 147). Den består av sex (Goals, Objectives, Characteristics, 

Activities, Reliability och Tabulation) dimensioner att ta hänsyn till vid sökandet av 

information.  

 Goals beskriver hur vi bör koncentrera vårt informationssökande till ämnen som 

är relevanta för vår forskningsfråga. Eftersom vi vill veta vilka metoder som är 

lämpliga att använda vid bedömning av kommersiell potential och graden av 

formalisering i produktutveckling så har vi koncentrerat vår 

informationssökning till artiklar och böcker gällande produktveckling och nära 

besläktade områden. (Produktutvecklingsprocess, innovationsprocesser, 

bedömningskriterier för marknadspotential, kundbehovsanalys och så vidare) 

 

 Objectives tar upp att forskaren bör söka så mycket information som denne kan 

om ämnet. Utöver det bör forskaren se över referenser och citeringar för vidare 

idéer till källor. Vi använde oss noggrant av denna dimension då vi ansåg det 

viktigt att läsa in oss noga i ämnet. Vi använde oss av sökningar i vetenskapliga 

tidskrifter och använde oss även av författares referenser för ytterligare 

information. Liknande tillvägagångssätt använde vi oss av när vi läste om teorier 

och modeller skrivna i facklitteratur.  

 

 Characteristics innebär att forskaren bör använda sig av ledord som är av 

forskningsproblemets karaktär i sin sökning. I våra sökningar använde vi oss av 

ledord som var nära besläktade med produktutveckling, innovation och 

kommersialisering. Exempel på dessa är new product development, 
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commercialization, fuzzy front end och Stage – Gate. Vi har i huvudsak använt 

oss av Google Scholar, Business Source Premier och referenser i vetenskapliga 

artiklar och böcker för att hitta information till vårt teoretiska underlag.  

 

 Activities behandlar hur forskaren bör skriva ner platser, människor och 

uppgifter denne behöver besöka som kommer att utgöra en del av den sekundära 

information forskaren vill använda sig av. I vårt arbete har vi varit noga med 

planeringen av möten. Vi har även varit noga att dokumentera planering av tid 

för informationssökningen. Däremot har vi varit mindre noga med att 

dokumentera vad vi behöver från bibliotek, då detta mestadels skett genom 

spontana infall. 

 

 Reliability beskriver vikten av att hitta flera källor som behandlar samma ämne 

för att försäkra att informationen är konsekvent. Mängden artiklar och litteratur 

vi läst försäkrar oss om att det vi läst är trovärdigt och konsekvent. 

 

 Tabulation är den sista dimensionen som innebär att forskaren bör korshänvisa 

källor och försäkra sig om att informationen som getts svarar på 

forskningsfrågan eller ger indikation på att ytterligare information behövs. Vi 

har utgått ifrån att vi dels kommer att använda tidigare teorier men även att vi 

behöver intervjuer och observationer för att besvara vår fråga. Den teoretiska 

referensram vi byggt upp kommer från olika källor som både bekräftar varandra 

och visar på motsättningar. Korshänvisningar av källor har därför varit en 

naturlig del i arbetet. 

2.1.8 Teorival och källkritik 
För att bedöma de källor vi använt oss av i vårt arbete har vi valt att utgå ifrån de tre 

dimensioner som Johansson-Lindfors rekommenderar: 

Aktualitet – Behandlar hur forskarens källor förhåller sig till nutiden i kvalitet 

Vetenskaplighet – Behandlar till vilken grad forskaren baserat sina resonemang på 

andra forskares teorier eller på egna observationer. 

Ursprung – Behandlar hur källorna som använts i arbetet hänvisar till originalkällan 

eller om refereringen görs i andra- eller tredjeled. Ju längre ifrån originalkällan desto 

lättare sker en förvridning av det ursprungliga budskapet.  

(Johansson-Lindfors, 1993 s. 88-90) 

Aktualitet: Våra källor har vi försökt välja så nära dagens datum som vi kunnat för att 

hålla uppe aktualiteten. Vi har dock inte förbisätt klassiska teorier som fortfarande 

ligger som grund för mycket av det som görs idag inom exempelvis marknadsanalys, 

som Porters fem dimensioner, EVC eller PEST.  

Vetenskaplighet: Vår referensram som vi undersöker vårt problemområde ifrån är 

byggd från andra forskares teorier, vars resultat vi anser håller hög kvalité. De har dock 

till stor del format hur vi ser på ämnena produktutveckling och marknadsanalys. De 

observationer vi gör vid intervjuer och i fallstudien är således lite vinklad från vad vi 

läst oss till och vad vi fått med genom tidigare erfarenheter, inklusive utbildningen. 

Inom ämnet produktutveckling och bedömning av kommersiella förutsättningar finns 

det mycket litteratur som har skrivits på närmast populärvetenskapliga grunder. Vi har 

valt att läsa den typen av litteratur för att förstå studiens problem på ett mer praktiskt 

plan. Vi har dock valt att inte använda den typen av litteratur i vår teoretiska 

referensram då kriterierna vetenskaplighet och ursprung inte är uppfyllda på ett bra sätt. 
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Ursprung: Vi har alltid försökt att hålla oss till originalkällan för att beskriva en teori. 

Det har inte alltid varit helt självklart att göra detta då vissa originalkällor är skrivna för 

flera decennier sedan och dess nutida vetenskapliga värde inte kan balanseras upp med 

dess brist på aktualitet. Artiklar som Fuzzy Front End har skrivits om och de mer 

aktuella artiklarna bedömer vi har högre aktualitet än originalet. Ibland har vi också haft 

svårt att hitta originalet och då har vi använt oss av mer aktuella artiklar som vi bedömt 

har samma eller bättre vetenskapligt värde. Ett annat problem vi stötte på var 

Schumpeters artikel om kreativ förstörelse vars originalspråk är på tyska. Då vi inte tror 

att en bok som används vid undervisning skriver om budskapet som Schumpeter ville 

förmedla, så använde vi boken som referens istället.  

Vi har använt ett stort antal tidigare studier och modeller för att besvara studiens syfte. 

Det finns skillnader i vilket empiriskt stöd de teorier vi använder oss av har. Några av 

de teorier vi använder har mycket starkt empiriskt stöd. Exempel på teorier med starkt 

empiriskt stöd är Cooper och teoribildningen kring Stage Gate modellen. För att 

säkerställa att den litteratur vi använder uppfyller kraven för att ha en god akademisk 

kvalitet har vi istället valt att till stor del använda oss av vetenskapligt publicerade 

artiklar samt böcker som är skrivna på goda vetenskapliga grunder. 
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3 Teori 

3.1 Inledning 
Vi kommer i vår teoretiska referensram först att förklara vad produktutveckling är och 

varför det är viktigt samt framgångsfaktorer med utgångspunkt i tidigare forskning. 

Sedan kommer vi att visa några kända produktutvecklingsmetoder. Vi kommer därefter 

att smalna av ramen mot studiens fokus som är den tidiga delen av 

produktutvecklingsprocessen. Eftersom kommersiell bedömning är det vi vill fokusera 

på i vårt arbete, kommer vi att gå igenom en del marknadsanalysverktyg och 

kundinvolveringsverktyg. Detta illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 1: Teoridisposition  

3.2 Produktutveckling   

3.2.1 Varför är det viktigt? 
I examensarbetets inledning diskuterades varför produktutveckling är viktigt. För att 

företag ska bli och fortsätta vara framgångsrika är det essentiellt att utveckla nya 

produkter med stor efterfrågan (Drucker 1985, Kim & Mauborgne 1997, Porter 1985, 

Bessant & Tidd, 2007).  Mot bakgrund av vår frågeställning blir det naturligt att 

beskriva produktutvecklingsprocessen ur olika perspektiv. I en kontext där begreppet 

produktutveckling diskuteras är det viktigt att ha i åtanke att alla 

produktutvecklingsprojekt troligen ser olika ut och att det troligen inte existerar en 

universell modell som kan appliceras på alla typer av projekt.  Vi kommer därför 

presentera tidigare forskning i ett perspektiv där vi strävar efter att se produktutveckling 

som någonting komplext där riktlinjer som fungerar i ett sammanhang kan påverka 

slutresultatet på ett negativt sätt i andra sammanhang.  
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3.2.2 Vad är en produktutvecklingsprocess?  
En produktutvecklingsprocess kan se ut på många olika sätt, den kan vara både 

strukturerad och ostrukturerad. Modellen som presenteras nedan är ett enkelt exempel. 

Vi kommer längre fram att presentera andra typer av modeller. Enligt forskaren Paul 

Trott, författare till ett stort antal artiklar och böcker inom ämnet kan en 

produktutvecklingsprocess delas in i av åtta huvudsteg. (Trott, 2008) Dessa steg är: 

1. Idégenerering – Processen att systematiskt och osystematiskt söka efter nya 

innovationsidéer. 

2. Idéscreening – Sållandet av de idéer som bedöms vara värda att satsas resurser 

på. 

3. Koncepttestning – Proceduren där idéerna förvandlas till greppbara produkter 

för en kund, ett så kallat koncept. Koncepten testas för att se om produkten ger 

värde till kunden.  

4. Analysering av affärspotential – Kostnads- och intäktsmöjligheter vägs mot 

varandra. Marknadens storlek uppskattas. Kort sagt bedöms hur produkten 

kommer att generera intäkter till företaget. 

5. Produktutveckling – Utveckling från konceptet till fysisk produkt. 

6. Testmarknadsföring – Produkten med dess marknadsföringsstrategi testas mot 

antingen en testgrupp kunder eller någon form av marknadssimulator.  

7. Kommersialisering – Produkten introduceras på marknaden. 

8. Uppföljning och utvärdering – Produktens framgång eller misslyckande 

utvärderas. 

De fyra första stegen ses som de tidigare faserna i produktutveckling (eller Fuzzy Front 

End som beskrivs senare), dessa äger rum innan produkten börjar anta sin fysiska form. 

Under de olika stegen tas beslut kring exempelvis hur produkten ska tillverkas och vilka 

material som ska användas. Parallellt med detta görs en utvärdering gällande produktens 

marknadspotential och dess kommersiella förutsättningar.  (Trott, 2008)  

I problemformuleringen diskuterades om det finns skillnader i hur och när bedömning 

av marknadspotential bör göras beroende på produktens karaktär. I de steg som beskrivs 

ovan är det noggrant rubricerat i vilken ordning de olika stegen ska genomföras. Ett 

exempel är att Trott beskriver steget att analysera affärspotential som nummer fyra. I 

tidigare resonemang har vi tagit ställning för att analys av affärspotential bör göras i 

olika faser beroende på vilken typ av produkt det rör sig om och att affärsanalysen bör 

vara olika detaljerad beroende på produktens innovationsnivå. Det är något som vi 

kommer att diskutera djupare längre fram. I flera av de modeller som kommer 

presenteras nedan är det också noga angivet vad som ska ingå i de olika stegen. Vi anser 

vidare att det inte existerar en stegvis modell som passar på alla 

produktutvecklingsprojekt i alla situationer och för alla typer av organisationer.  Därför 

kommer vi diskutera och jämföra de utvecklingsmodeller som följer nedan. 

3.2.3 Vad är en innovation? 
Ordet innovation kommer från latin och betyder att åstadkomma någonting nytt 

(Nationalencyklopedin, 2011). Inom den akademiska världen har begreppet definierats 

på många olika sätt. Nedan följer några exempel: 

”Processen att skapa produkttjänster som ger betydande kundvärde. Processen börjar 

med val av kund och marknad, omfattar identifiering och prioritering av tillfällen och 

slutar med skapande av innovativa produkttjänster.” (Karlöf, 2008 p.157) 
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”Industrial innovation includes the technical, design, manufacturing, management and 

commercial activities involved in the marketing of a new (or improved) process or 

equipment.” (Freeman, 1982) 

“Companies achieve competitive advantage through acts of innovation. They approach 

innovation in its broadest sense, including both, new technologies and new ways of 

doing things” (Porter, 1990) 

“Innovation is the specific tool of entrepreneurs, the mean by which they exploit 

changes as an opportunity for a different business or service. It is capable of being 

presented as a discipline, capable of being learned, capable of being practiced” 

(Drucker, 1985) 

Slutsatsen av dessa definitioner är att innovation är ett brett begrepp som kan definieras 

på många olika sätt. Att åtskilja begreppen som innovation, innovationsutveckling och 

produktutveckling är inte heller lätt.  Vi har därför valt att utveckla en egen definition av 

dessa begrepp. Produktutveckling är något som organisationer gör för att skapa, stärka 

eller bibehålla konkurrenskraft. En innovation har vi valt att definiera som en idé som 

möjliggör bättre konkurrenskraft. En produktutvecklingsprocess är processen som pågår 

från att en idé om en innovation identifieras fram tills innovationen har blivit 

kommersiell, det vill säga har börjat generera intäkter. I många fall är det både naturligt 

och viktigt att produktutvecklingsprocessen fortsätter även när produkten har blivit 

kommersiell.   

3.2.4 Open innovation  
Begreppet Open innovation kan definieras på följande sätt: “The process a company 

employs to externally search for and source research, innovation, new technologies, and 

products”. Fördelar med open innovation kan vara att risker kring produktutveckling 

minskar och idéer uppstår som annars inte hade uppstått. Andra fördelar kan vara att 

utvecklingstiden kortas, eller att när företag samarbetar kan kunskap och upptäckter 

spridas till dem som har störst förmåga att förvalta och utveckla produkten vidare. 

(Crawford & Benedetto 2008)  

3.2.5 Innovationsnivåer 
Vilka faktorer som leder till framgång vid i en produktutvecklingsprocess beror mycket 

på vilken typ av innovation det rör sig om. Den huvudsakliga skillnaden mellan olika 

typer av innovationer handlar om huruvida det rör sig om en inkrementell utveckling 

eller om det rör sig om att utveckla något som är helt radikalt det vill säga en 

världsnyhet. (Bessant & Tidd 2007, Khurana & Rosenthal 1997, Herstatt & Verworn 

2001). Med hjälp av tidigare forskning tittar vi på olika modeller för hur 

produktutveckling kan hanteras och vilka metoder som kan användas för att hantera 

osäkerheten i den kommersiella bedömningen. Med denna studie hoppas vi kunna 

beskriva vilka metoder som är lämpliga att använda samt när och på vilka sätt 

affärsanalysen kan genomföras beroende på exempelvis produktens innovationsnivå. I 

figuren nedan illustreras skillnaden mellan radikala och inkrementella innovationer. 

Inkrementell utveckling handlar om att göra något befintligt bättre medan radikal 

utveckling handlar om att utveckla något helt nytt. 
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Figur 2: Förklaring av inkrementella och radikala produkter. Källa: Bessant & Tidd, 2007 p.15  

3.2.6 Tidigare forskning kring framgångsfaktorer vid produktutveckling 
I artikel ”Success factors of new product development: a review of the empirical 

literature” görs en summering av den forskning som har gjorts fram till 2002 inom 

området vilka faktorer som är viktiga för att lyckas utveckla framgångsrika nya 

produkter. Enligt det resultat som studien leder fram till är de viktigaste parametrarna 

för att lyckas följande: (Ernst 2002) 

 

1. En hög kvalitet på förstudien innan själva produktutvecklingen startar. För att 

en hög kvalitet ska uppstå måste såväl de tekniska som de kommersiella och 

marknadsmässiga förutsättningarna studeras noga. Det är också viktigt att 

undersöka hur kunden uppfattar produkten jämfört med de existerande 

substitutprodukterna. 

2. Att se de kommersiella möjligheterna som något som testas och bedöms 

kontinuerligt under hela produktutvecklingsprocessen.  

3. Att under hela produktutvecklingsprocessen fokusera på vad marknaden 

efterfrågar.   

 

Vidare redovisar studien en empirisk jämförelse kring hur ett optimalt produktteam ser 

ut. Tidigare forskning har visat att ett produktutvecklingsteam behöver: (Ernst 2002) 

1. Blandade kompetenser 

2. En ansvarig och driven projektledare 

3. Ett team som ansvarar för alla projektets faser 

4. Drivna deltagare i teamet 

5. En aktiv och ihållande kommunikation mellan de olika kompetenserna inom 

teamet. 

 

Tidigare forskning har också visat att organisationskulturen är en viktig 

framgångsfaktor vid utvecklingen av nya produkter. Ett innovationsvänligt klimat inom 

företaget är viktigt för att skapa en miljö som främjar utvecklingen av nya produkter. 

Viktiga parametrar är att de anställda ska ha möjlighet att arbeta med egna idéer under 
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vissa delar av arbetstiden. Det är också viktigt att det finns möjlighet för anställda att få 

tillgång till tid och kapital för att utveckla idéer. (Ernst, 2002) 

 

En annan viktig faktor för att produktutvecklingen ska bli framgångsrik är att företagets 

högsta ledning är med och stödjer utvecklingsprojektet. Stödet från ledningen är tydligt 

sammanlänkad med en marknadsorienterad produktutveckling, på så sätt att projekt med 

ett tydligt ledningsstöd ofta är mer marknadsorienterade. Ett tydligt samband är att 

projekt med bra stöd från ledningen ofta gör en bättre marknadsanalys när ett nytt 

projekt identifieras. Tidigare forskning visar också att ledningens perspektiv på 

långsiktighet återspeglas i hur framgångsrik organisationen blir på att ta fram nya 

produkter. Om ledningen har ett mer kortsiktigt perspektiv kommer en stor del av 

utvecklingen fokuseras på enkla projekt med små förbättringar. (Ernst, 2002) 

 

Vidare menar Ernst (2002) att den allra viktigaste slutsatsen av tidigare forskning kring 

produktutveckling är att organisationer måste ha en genomtänkt process för hur de 

arbetar med produktutveckling. Andra delar som är av stor betydelse är att 

organisationer arbetar mycket med att klargöra både tekniska och kommersiella aspekter 

under initieringen av nya produktutvecklingsprojekt.  

 

En viktig slutsats i artikeln är att de empiriska resultaten kring vad som är viktigt för att 

produktutveckling ska bli framgångsrik har varit ganska konstant de senaste trettio åren. 

Författaren spekulerar i att en stor del av de resultat som forskningen har lett fram till 

inte har börjat användas i praktiken. (Ernst, 2002)  

 

Även om Ernst menar att han har studerat alla de stora undersökningarna inom ämnet 

framgångsfaktorer vid produktutveckling så finns det fog att tro att dessa stora studier i 

huvudsak har fokuserat på framgångsfaktorer vid inkrementell utveckling i stora 

organisationer. Anledningen till att vi anser att Ernst i huvudsak fokuserar på 

inkrementell utveckling är på grund av de studier han väljer att referera till. I många av 

studierna har Robert Cooper varit huvudförfattare eller medförfattare. Cooper har 

kritiserats av flera forskare för att ha en relativt statisk och linjär syn på hur 

produktutvecklingsprocessen ska designas. De forskare som kritiserar Cooper menar att 

ett mer dynamiskt arbetssätt ska användas. Exempel på forskare som har kritiserat 

Coopers teoribildning för att vara relativt statisk är bland annat Ottosson (2009), 

Holmdahl (2010) och Trott (2001). Andra forskare menar att värdet är lågt i en 

detaljerad bedömning av kommersiella och tekniska faktorer vid utveckling av radikala 

innovationer (Lynn et al 1996, Sutton 2002).   

 

3.2.7 Linjär Vs. Dynamisk produktutveckling 
Vissa forskare hävdar att en produktutvecklingsprocess ska hanteras på ett relativt 

linjärt sätt med tydliga portar som avgör om fortsatta resurser ska satsas på projektet, 

medan andra forskare hävdar att produktutvecklingsprocessen med fördel hanteras på ett 

mer flexibelt och dynamiskt sätt. En annan konflikt inom forskningsområdet är när och 

på vilket sätt kunden ska blandas in i en produktutvecklingsprocess. Som vi diskuterat 

tidigare tror vi att oavsett om det rör sig om utveckling av radikala eller inkrementella 

produkter finns det troligen ingen lösning som fungerar på alla företag i alla 

produktutvecklingssituationer. Organisationer ser olika ut och behovet av styrda 

processer skiljer sig troligen mellan olika organisationer.  
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Ett linjärt synsätt har kritiserats av ett stort antal forskare då de menar att den verkliga 

produktutvecklingsprocessen inte är linjär utan istället består av många olika aktiviteter 

som händer parallellt. (Trott 2008 p. 402-405) Produktutvecklingsprocessen kan ses 

som någonting mycket mer komplext och dynamiskt jämfört med den linjära struktur 

som presenterades tidigare. Forskare som har kritiserat den linjära synen och stödjer ett 

mer dynamiskt förhållningssätt är exempelvis Rothwell (1992), Ottosson (2009) och 

Holmdahl (2010). Dessa forskare menar att produktutvecklingsprocessen ska ses ur ett 

dynamiskt perspektiv. Medan exempelvis Robert Cooper menar att produktutveckling 

ska ses ur ett linjärt perspektiv med tydliga steg och portar. Vi kommer senare att göra 

en mer detaljerad beskrivning av hur linjär respektive dynamisk produktutveckling kan 

se ut. I figuren nedanför ges ett exempel på linjär respektive dynamisk 

produktutveckling.    

 

Figur 3: Illustration av skillnaden mellan linjär och dynamisk produktutveckling. Källa: Ottosson, 2009 p. 108 

3.2.8 Olika typer av fokus vid produktutveckling Teknologi/ Marknad 
Flera framstående forskare är eniga om att framgångsrika produktutvecklingsprojekt 

karakteriseras av starkt marknadsfokus där kundens behov sätts i centrum (Cooper & 

Kleinschmidt, 2007; Ernst, 2002; Kim & Wilemon, 2002 och Gupta, 1990). Samtidigt 

finns det studier som indikerar att en detaljerad marknadsstudie bara görs i en tredjedel 

av produktutvecklingsprojekten (Cooper, 2001 p. 35-37).  

I figur fyra illustreras skillnaden mellan teknikdriven och marknadsdriven innovation. 

Teknikdriven innovation handlar om att någon upptäcker en idé till en ny produkt. Idén 

går vidare till utveckling, bedömning och börjar senare tillverkas. I ett sista steg 

värderas marknaden och marknadsföring av produkten påbörjas. Marknadsdriven 

innovation uppstår med utgångspunkt i kunders behov. Idén kan uppstå genom att 

marknadsavdelningen eller någon annan på företaget får en idé om hur nya eller 

befintliga kunders behov kan tillfredsställas. Konceptet kan sedan utvecklas av FoU 

avdelningen. I sista steget sker tillverkning av produkten. Modellerna är linjära och 

Trott bedömer att teknologiskt drivna innovationer förekommer i långt mindre grad än 

marknadsdrivna. Något som skiljer olika produktutvecklingsprojekt är ofta mängden 

kundinvolvering. (Trott, 2008) 
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Teknikdriven utveckling 

 

Marknadsdriven utveckling 

 

Figur 4: Illustrering av produktutveckling sett ur olika perspektiv. Källa: Trott, 2008 

Vi har tidigare diskuterat skillnaden mellan radikala och inkrementella innovationer. 

Många forskare hävdar att det är svårt att ta hjälp av kunderna vid radikal utveckling 

(Lagrosen, 2005; Trott, 2001 och Hamel & Prahalad, 1994).  

Flera framgångsrika företagare har hävdat samma sak, ett exempel på detta är Henry 

Ford som redan 1908 ska ha sagt: "If I had asked my customers what they wanted, they 

would have said a faster horse." (Produktutveckling, 2011)  

Steve Jobs (Apple) har uttalat sig på följande sätt:”It’s really hard to design products by 

focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to 

them.”(Business Week, 1998)  

3.2.9 Förslag på utvecklingsmetoder beroende på innovationsnivå 

I boken “Frontline innovation management” argumenterar Ottosson (2009) för när en 

dynamisk produktutvecklingsprocess är mer lämplig jämfört med en mer linjär 

utvecklingsprocess. Ottosson åtskiljer olika typer av produkter och menar att 

produktutveckling kan delas in i utveckling av Need, Want och Wish produkter. Detta 

illustreras i figur fem. 
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Typ av 
produkt-

utvecklings-

projekt 

Kännetecken Målet med 

produkt-

utvecklingen 

Planering Stabila 

förhållan-

den 

Typ av 

innovation 

Need Kunskap och 

information 

existerar och 

kan 

återanvändas 

Fastställt Fullfölj 
planen 

Ja Produkt-

justering 

Want Den kunskap 

och 

information 

som finns 

tillgänglig är 

inte 

tillräcklig 

Rörligt Situations 

anpassning 
Delvis Inkrementell 

Wish Viktig 

kunskap och 

lösningar 

existerar inte. 

Visionsutveckling/ 

oklart 
Skapa, 

tillverka 

och testa 

Nej Radikal 

Figur 5: Skillnader i hantering av produktutvecklingsprojekt baserat på innovationsnivå och vilken typ av 
kundbehov som ska tillfredsställas Källa: Ottosson, 2009 p. 45 

Vidare menar Ottosson (2009) att tidigare forskning kring produktutveckling bara har 

fokuserat på Need produkter. Han menar att för Need produkter så är det linjära 

arbetssättet att föredra medan vid utveckling av Want och Wish produkter lämpar sig ett 

dynamiskt förhållningssätt bättre.  

Ottossons forskning representerar en dynamisk syn på produktutveckling. Nedan 

kommer vi att redovisa modeller som visar att olika forskare har olika syn på hur 

produktutveckling ska hanteras och att det finns forskare som inte väljer att använda 

begrepp som Need, Want, och Wish utan istället menar att produktutveckling ska 

hanteras på ett liknade sätt oavsett vilken typ av produktutveckling det rör sig om. Den 

stora skillnaden är synen på hur inkrementella respektive radikala produkter ska 

hanteras rörande kriterier som målbild och planering och styrning.  

3.2.10 Fördjupning av begreppet innovationsnivåer 

I Ottossons modell ses produktjusteringar inte som inkrementell utveckling, men enligt 

Bessant & Tidd (2007) är produktmodifikationer också inkrementell produktutveckling. 

Vi vill påpeka att vi ser på dessa begrepp likadant som Bessant & Tidd. Vidare vill vi 

utveckla det här resonemanget genom att titta på Trotts beskrivning av marknadsdriven 

och teknikdriven innovation. Marknadsdrivna innovationer härstammar från önskemål 

av kunder och det är då en Need produkt som upptäcks. Detta för att en 

marknadsundersökning lättare kan ta reda på vad det är kunden vill ha vid utveckling av 

Need produkter, det vill säga en marknadsdriven innovation. Ottosson menar att vid 

utveckling av Want produkter är det svårare att ta reda på vad kunden vill ha genom en 

marknadsundersökning. Vi anser därför att Want produkter kan vara både teknikdriven 

innovation och marknadsdriven. Wish produkter är helt och hållet teknikdrivna 

innovationer därför att kunder inte vet att det skulle kunna utvecklas en produkt då 

kanske inte ens behovet eller marknaden finns. Wish produkter anser vi bara kan vara 

radikal produktutveckling. Det finns ingen eller väldigt lite information att få från 
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kunder. Teknikdriven innovation kan alltså ta fram både Need, Want och Wish 

produkter men marknadsdriven innovation kan bara ta fram Need och vissa Want 

produkter. Likaså blir resonemanget att helt inkrementella produkter kan tas fram både 

av marknadsdriven och tekniskt driven innovation, men helt radikala produkter tas fram 

enbart ur tekniskt driven innovation.  

3.3 Metoder för att styra produktutveckling 

3.3.1 Stage Gate metoden 
Stage Gate modellen har utvecklats av den Amerikanska forskaren Robert Cooper. 

Cooper menar att produktinnovation börjar med att en idé formuleras och slutar med att 

en produkt lanseras på marknaden. Med Stage Gate modellen kan denna process delas 

upp i olika Stages (Steg där saker utvecklas) och Gates (vilket betyder portar där beslut 

fattas om resurser ska fortsätta satsas på projektet).  

Stegen karakteriseras av följande: 

 

 Det är där projektet förs mot nästa Gate 

 I stegen finns ingen tydlig separering av FoU och sälj och marknad. Ansvar och 

processer bedrivs parallellt för att snabba på produktutvecklingen. 

 I stegen sker riskhanteringen det vill säga hantering av osäkerhet. Viktig 

information samlas, både tekniska, marknadsmässiga och ekonomiska risker tas 

i beaktande.  

 Processen sker stegvis – Vanligtvis kostar varje nytt steg mer pengar än det 

föregående steget. Kostnaderna tillåts att stiga när mer information finns om 

riskerna med projektet. Detta blir ett sätt att minimera projektets ekonomiska 

risk.  

 

Gates karakteriseras av följande: 

 

 Beslutsfattande kring om projektet ska fortsätta och beslut kring hur resurser ska 

fördelas. 

 Ger en möjlighet att fokusera resurserna på rätt projekt. 

 Fokuserar på tre huvudfrågor: Kvaliteten i projektutförandet och handlingsplan 

samt affärsmässiga bedömningar.   

 Vid en gate används checklistor och bedömningskriterier för att avgöra 

sannolikheten att projektet ska lyckas.  

 

Cooper menar att när en Stage Gate modell används på rätt sätt uppstår följande 

fördelar: 

 

 Tiden från idéstadiet till kommersiell produkt minskar. 

 Sannolikheten att produkten blir en framgång ökar. 

 Stage Gate blir en modell för disciplin då produktutveckling ofta är ganska 

rörig. 

 Reducering av dubbelarbete och annat resursslöseri.  

 Bättre fokus och färre dåliga projekt som stjäl resurser. 

 En strukturerad process som är till hjälp för att inte glömma vitala delar.  
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Figur 6: Illustrering av Stage Gate modellen. Källa: Cooper, 2001 p.130 

Sammanfattning av arbetsmetoden vid Stage Gate modellen (Cooper, 2001) 

 

Upptäckande av en ny möjlighet: Stage Gate modellen startar med att en ny idé 

genereras. I detta skede görs en grundläggande bedömning av idéns tekniska och 

kommersiella förutsättningar. Samarbete med produktanvändare är också viktigt för 

att förstå vilka krav som ställs på produkten.   

 

Gate 1 – Idéscreening: I denna fas tas ett första beslut om resurser ska satsas på 

projektet. En checklista görs gällande vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att 

gå vidare till nästa steg. Viktiga parametrar är genomförbarhet, marknadsbehov, 

produktfördelar och huruvida produkten ligger i linje med företagets strategiska 

inriktning.  Det är en fördel att i denna fas ha tillgång till människor med både 

teknisk och marknadsmässig kompetens. Enligt Cooper gör de flesta företag mycket 

lite screening före ett projekt startar och den initiala screeningen görs ofta på ett icke 

formellt sätt.  

 

Stage 1 - Definiering och möjligheter: Här genomförs en inledande 

marknadsbedömning vilket innebär en utredning av marknadsstorlek och potential 

men också hur kunderna bedömer de tänkta produktegenskaperna. En inledande 

teknisk bedömning görs också där svårigheter att utveckla och tillverka produkten 

kartläggs. Frågor kring lagar och regler utreds också i denna fas. Cooper menar att 

marknadsbedömningen är en aktivitet som ofta är lågt prioriterad. Direkt kontakt 

med kunderna görs bara i hälften av fallen och bara en tredjedel gör en detaljeras 

marknadsstudie. Med en detaljerad marknadsstudie menas att förstå kundbehov och 

förstå konkurrenssituationen.  

 

Gate 2 - Andra omgången idéscreening: I denna fas sker en ny utvärdering av 

liknande karaktär som vid en första gaten. Skillnaden är att den nya information som 

har genererats i steg 1 ligger till grund för bedömningen.  Checklistor bör användas 

och finansiella analyser ska göras. Detta kan vara exempelvis genom att analysera 

pay-back tid.  

  

Stage 2 – Utveckla affärsmöjligheten: I steg två görs en detaljerad studie kring hur 

och varför produkten kan bli en framgång. Det är då viktigt att göra en tydlig 

definiering av vad kunden vill ha samt en ordentlig analys av konkurrenter.  

Kundens preferenser ligger till grund för den tekniska analysen. Allt detta analyseras 

av ett tvärfunktionellt team vilket innebär att både teknisk och marknadsmässig 

kompetens finns representerad.  
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Gate 3 – Beslut om produkten ska utvecklas eller inte: Beslut sker mot bakgrund 

av den information som har kommit fram i steg två. Om projektet ska genomföras så 

utses en projektgrupp med kompetenser som kompletterar varandra. En plan görs 

också för hur projektet ska genomföras.  

 

Stage 3 – Utvecklingsfasen: Fokus i denna fas ligger på teknisk utveckling. 

Parallellt med den tekniska utvecklingen sker marknadsaktiviteter och kundtester 

med eventuella prototyper. Själva produktutvecklingen lägger alla företag fokus på. 

Dock finns det skillnader i hur strukturerad processen är.  

 

Gate 4 – Förberedelse av test: Utvärdera resultatet av tidigare faser och gör en 

analys av hur projektet ska fortsätta.  

 

Stage 4 – Validering och tester: Produkten testas grundligt och de ekonomiska och 

tekniska förutsättningarna utvärderas på nytt. Om resultatet inte blir bra så går 

produkten tillbaka till steg tre.  

 

Gate 5 – Förberedelse av lansering: Huruvida produkten ska gå vidare till 

lansering beror till stor del på hur stor finansiell påverkan produkten kommer att 

göra. 

 

Stage 5 – Lansering: Om produkten har tagit sig hit så är det stor sannolikhet att 

den blir en framgång.  

 

Vid en första anblick kan Stage Gate modellen ses som en väldigt statisk process. 

Cooper menar dock att det är viktigt att använda metoden på ett flexibelt sätt. Processen 

ska ses som en metod att snabba upp produktutveckling samt att skapa flyt och fokus 

under produktutvecklingsprocessen (Cooper, 2001). Jämfört med de två andra 

huvudmodeller som vi kommer att presentera nedan kan dock Stage Gate modellen ses 

som en mycket statisk process. 

3.3.2 Lean Product Development 
Det finns forskare som kritiserar Stage Gate modellen för den är allt för linjär och 

saknar flexibilitet. Med detta menas att risken att använda Stage Gate modellen är att 

det är svårt att göra ändringar på koncept som är lovande men inte nog lovande. 

Konceptet läggs ner till förmån för ett koncept som bedöms mer lovande, vilket får till 

följd att beslut som tas tidigt i produktutvecklingen sker på bristfällig information. 

Holmdahl (2010) har forskat på användbarheten av Toyotas arbetssätt inom bilindustrin 

som uppkom under 1980-talet. Toyota använde sig av en arbetsmodell som senare har 

benämnts Lean Product Development (LPD). LPD utvecklades med utgångspunkten att 

minimera slöseri av tid och andra resurser. Den tid det tog att gå tillbaka i processen för 

att lösa problem som inte lösts ordentligt tidigare i utvecklingsprocessen kostade många 

företag väldigt mycket resurser.  

Arbetsprocessen vid LPD grundar sig på vad marknaden efterfrågar. Problem upptäcks 

med hjälp av information från kunderna och utvecklingsteam tillsätts för att söka 

lösningar på problemet. Modellen använder sig av fem faser som baseras på 

marknadens behov. Marknadsfokus hålls genom alla faser för modifiering av projektet 

efter trender eller möjligheter som uppstår. (Holmdahl, 2010)  
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Figur 7: Egen illustrering LPD. Källa: Holmdahl, 2010 

Fas 1- Projektförslag 

En chefsingenjör tillsätts. Ett projektförslag uppkommer till följd av en affärsmöjlighet 

som upptäckts, eller för att modifiera en befintlig produkt.  

Fas 2 - Projektkoncept 

Specifikationer om produkten växer fram. Visionen styr specifikationen och 

chefsingenjören styr visionen. Olika konceptförslag tas fram. Analyser görs av vilken 

kunskap som saknas för att gå vidare. Produkttesterna görs och om testerna visar på 

brister i denna fas försöker projektgruppen finna lösningar på de problem som har 

uppstått. Fördelen med att åtgärda felen tidigt är att resursförluster minskar.  

Fas 3 – Set-based design 

Projektutvecklingsteamen arbetar parallellt med de konceptspår som anses vara mest 

intressanta. Syftet med detta är att ett av koncepten ska bli framgångsrikt och att öka 

sannolikheten för detta. Tidigt i processen sker ingen kommunikation mellan de 

parallella spåren. Syftet med att inte kommunicera i de tidiga faserna är att koncepten 

ska vara välgenomtänkta när de presenteras för att beslut om vilket koncept som ska få 

mest resurser ska tas mot bakgrund av ett gediget förarbete. Teamen jobbar alltså 

individuellt med problemen inom sitt konceptområde utan att integrera information med 

de andra konceptområdena. Det är viktigt att kunskapsnivån mellan konceptgrupperna 

är densamma. Detta för att konceptförslagen ska kunna integreras och jämföras med 

varandra. När lösningar på problem som uppstått åtgärdats, presenteras förslagen vid 

integrationspunkterna. Chefsingenjören bär ansvaret att produktvisionen genomsyrar 

projektet. 

Fas 4 – Integrationspunkter 

Vid integrationspunkterna jämförs de koncept som grupperna har arbetat fram. Där 

fattas de avgörande besluten kring vilket koncept som ska satsas på. Vid 

integrationspunkten bär chefsingenjören ansvaret för att hitta det bästa alternativet. 

Fas 5 – Detaljkonstruktion 

Slutgiltiga beslut angående projektet tas av chefsingenjören som sammanställer 

alternativen med produktionsingenjörerna. Därefter produceras produkten. (Holmdahl, 

2010)  
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Jämförelse med Stage Gate: 

Integrationspunkterna kan vid en första anblick likna den statiska Stage Gate modellen, 

men Holmdahl ställer upp en del punkter som han menar att de skiljer sig markant på: 

 I Stage Gate modellen finns en risk med att projektledaren använder sig av 

protokoll som punktas av. LPD - modellen är mer dynamisk och ser till synliga 

resultat i högre grad när beslut fattas. 

 I LPD varierar de kriterier som ligger till grund för beslut beroende på projektets 

karaktär. Vid Stage Gate är kriterierna samma vid alla projekt. 

 LPD jämför olika alternativ, på så sätt ökar möjligheten att hitta ett 

framgångsrikt koncept. Detta skiljer sig från Stage Gate som tidigt definierar ett 

koncept.   

3.3.3 Dynamisk produktutveckling (DPD) 
Dynamiska produktutvecklingsprojekt karaktäriseras av att utvecklingsteam arbetar med 

olika konceptprojekt parallellt med varandra för att säkerställa att slutprodukten är 

framtagen från de bästa idéerna och problemlösningarna.  

DPD är en metod som bäst lämpar sig för utveckling av i Want/Wish produkter. När 

andra metoder, exempelvis Stage Gate är mer statiska, har DPD utvecklats som en 

metod som behandlar projekt förknippade med stor osäkerhet bättre än de statiska 

modellerna. Detta för att målpunkten under ett projekt kommer att ändras ju större 

osäkerhet som finns inblandad, ju längre in i projektet företaget kommer, och statiska 

modeller missar målpunkten med långt högre grad än dynamiska modeller. DPD är ett 

mer flexibelt arbetssätt som ger utrymme att gå tillbaka i utvecklingsprocessen för att 

hitta lösningar på problem som uppstår vid annars givna steg. Med detta menas att 

frågor som besvaras kan skapa nya frågor som måste behandlas med en tillbakagång i 

utvecklingsprocessen. (Ottosson, 2009) 

 

Figur 8: Illustration av DPD. Källa: Ottosson, 2009 

Figur åtta visar hur ett typiskt DPD utvecklingsprojekt ser ut. För att sätta igång med ett 

nytt produktutvecklingsprojekt behövs en entreprenör, E, (eller intraprenör) som med 
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hjälp av drivna utvecklingsingenjörer tar fram idéer och koncept. Dessa formar sedan ett 

team som jobbar parallellt med de olika koncepten. I figur åtta visas att 

projektgrupperna ansett att det finns 3 konceptspår som är intressanta att titta vidare på. 

Allteftersom arbetet fortgår kan teamet märka att fler idéer till koncept uppstår (4,5) och 

att vissa projekt intuitivt verkar sämre (1) och läggs på is. Vissa koncept kan se ut att 

passa väldigt bra att slå ihop (2,3) till koncept 6. Konceptspår 4 och 5 anses vara nog 

likadana för att slås ihop till ett spår, där koncept 5 bedöms vara det starkare. En del 

koncept som kan ha sett ut att vara mindre lyckade kan efter ytterligare information bli 

intressanta igen (1). Efter att ha avgjort att koncept 1 slutligen inte var nog intressant 

och att 6 och 5 var tillräckligt intressanta att satsa mer resurser på, tillsätter 

entreprenören utvecklingsteam på de projekt som är intressanta och jobbar i nära 

samarbete med marknadsavdelningen. Till slut bedöms projekt 6 vara det koncept som 

är mest kommersiellt gångbart och alla resurser satsas därefter dit. Personer som arbetar 

med en konceptidé är inte fast i sitt konceptspår utan kommunicerar och/eller jobbar 

med parallella koncept. En projektledare kan jobba simultant med flera konceptidéer. 

 

Figur 9: Produktutvecklingsprojektets hypotetiska tillvägagångssätt. Källa: Ottosson, 2009 

Figur nio visar att en produkt passerar instanser av osäkerhet, där en abstrakt 

systemnivå illustrerar den del som förknippas med mest osäkerhet. Det representerar 

idégenereringen och sållandet av idéer. Den abstrakta detaljnivån handlar om idéer för 

olika konceptspår. Konkret systemnivå är den del då koncepten testas och en 

bedömning av affärspotential görs. När till sist produktutvecklingsprojektet går in i den 

sista fasen som är konkret detaljnivå, väljs det koncept som är mest lovande, till 

utveckling och som till slut leder till en kommersialisering. Vidare används figur nio för 

att illustrera hur arbetsgången kan vara tvungen att tas ett steg tillbaka för att lösa ett 

problem som upptäcks. Problem som upptäcks under produktutvecklingsprocessen kan 

vara så pass allvarliga att de måste lösas med ett mer gediget arbete på en tidigare nivå i 

projektet, där konceptet inte är låst. Den färdiga produkten ska gå från abstrakt 

systemnivå till en konkret detalj nivå. Exakt hur konceptet kommer dit är olika från 

projekt till projekt.  (Ottosson 2009) 

DPD har mycket gemensamt med LPD, men LPD har mer kontrollerad struktur. Med 

set – based designen kan LPD liksom DPD arbeta med flera koncept parallellt, men i 

LPD är projektteamen mer inlåsta på sitt eget koncept med ingen eller liten 

kommunikation mellan teamen. LPD är den dynamiska metod som är närmast DPD 
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men LPD är mer riktat mot Need och Want baserade projekt, där det är mer känt vad 

kunden vill ha.  

De produktutvecklingsmetoder vi presenterat omfattar hela 

produktutvecklingsprocessen men som vi tidigare belyst vill fokusera på den tidiga 

delen i processen. Därför kommer vi i följande kapitel beskriva forskning inom detta.  

3.4 Fuzzy front end – Den tidiga fasen 

3.4.1 Vad är ”Fuzzy Front end” (FFE)?   
Som tidigare nämnt är Fuzzy Front End de tidiga faserna i en 

produktutvecklingsprocess. Osäkerheten är ofta stor kring produktens tekniska och 

kommersiella potential. Samtidigt är toleransen för tvetydighet ofta liten. (Bessant & 

Tidd, 2007 och Koen et. al, 2001) Tvetydighet handlar om att det finns flera möjligheter 

och svårigheten att välja vilken information företagen ska förlita sig på, det vill säga 

vilket mål de ska satsa på och hur resurser ska fördelas. (Frishammar, 2008) Koen et. al 

(2001) menar att tillvägagångssättet att behandla osäkerheten i FFE ofta inte är linjär. 

Fem steg karaktäriserar FFE enligt Koen et. al (2001): 

Upptäckten av möjlighet: Här upptäcker företaget en ny affärsmöjlighet. 

Affärsmöjligheter och tekniska aspekter ses över för att klargöra hur mycket resurser 

som behövs för att driva projektet vidare. Influenser till nya affärsmöjligheter kan 

uppstå på olika sätt. (Koen et. al, 2001) 

Analys av möjlighet: Analyser av upptäckten görs för att bedöma marknadsmässiga 

och tekniska möjligheter och risker. Riskbedömning förknippas ofta med stor osäkerhet 

på grund av bristande information.  Att göra en riskbedömning är dock viktigt för att 

förstå den tänkta produktens marknadspotential. (Koen et. al, 2001) 

Idéfödsel /idédefiniering: Utvecklingsprocessen går ifrån upptäckt till konkreta idéer. 

Idéerna bollas fram och tillbaka mellan olika instanser i och utanför företaget. En idé 

kan genereras på olika sätt och när en idé skapas kan andra idéer födas ur den 

ursprungliga idén. Detta visar att FFE inte är helt linjär. (Koen et. al, 2001) 

Val av idé: Processen att välja vilken idé som ska få resurser kan göras på olika sätt, 

från att individen som genererat idéer väljer ut sin favorit, till att organisationen har 

formella strukturer att välja in rätt produkter som ska passa en produktportfölj. I 

huvudsak handlar det om att välja den idé som ger mest värde. (Koen et. al, 2001) 

Koncepttest: Här konstrueras en grov affärsmodell som tar hänsyn till uppskattningar 

av bland annat marknadspotential, investeringsmöjligheter, organisatoriska krav och 

tekniska specifikationer. (Koen et. al, 2001) 
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Figur 10: Illustrering av Process model. Källa: Husig et. al, 2005 

I det första steget, omvärldsbevakningen analyseras hur externa förändringar och 

trender kan analyseras och översättas till affärsmöjligheter. Idégenerering handlar sedan 

om att definiera en idé eller ett koncept. Detta steg leder sedan fram till någon form av 

beslutspunkt om idén ska utvecklas vidare. I nästa fas, konceptplanering och affärsplan 

analyseras de mest lovande alternativen på ett djupare sätt. (Husig et. al, 2005) Stegen i 

modellen liknar till stor del de steg vi har beskrivit ovan och modellen kan till viss del 

ses som en sammanfattning av tidigare modeller.  

 

Figur elva nedan beskriver hur relationen mellan informationstillgång och kostnaden att 

förändra produktens egenskaper ändras under projektets gång. I Fuzzy Front End (som 

illustreras av den färgade ytan) är den tillgängliga informationen begränsad och 

kostnaden att göra ändringar små. Samtidigt är möjligheten att påverka slutproduktens 

egenskaper stor. Allt eftersom projektet fortlöper blir information mer tillgänglig men 

samtidigt ökar kostnaderna förknippade med att göra förändringar och möjligheten att 

påverka slutproduktens egenskaper blir mindre.  (Herstatt & Verworn 2004)  

 

Figur 11: Illustrering av relationer mellan kostnad för ändringar, möjlighet att påverka och mängd tillgänglig 
information genom en produktutvecklingsprocess. Källa: Herstatt & Verworn 2004 

Relationen tillgänglig information, kostnad att göra ändringar och möjligheten att 

påverka och göra ändringar i produktens egenskaper leder till att frågor kring hur de 
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tidiga faserna bör hanteras. Detta kan skapa osäkerhet och intressekonflikter, det vill 

säga tvetydigheter i ett produktutvecklingsprojekt. (Herstatt & Verworn, 2004) 

3.4.2 Vilka avvägningar måste göras i FFE? 
I artikeln “Where new product development begins: success factors, contingencies, and 

balancing acts in the Fuzzy Front End” gör Frishammar (2008) en summering av 

tidigare forskning kring FFE och diskuterar samtidigt de konflikter som kan uppstå i de 

tidiga faserna av en produktutvecklingsprocess. Detta är exempel på konflikter som kan 

uppstå men det är troligt att det också kan uppstå andra typer av intressekonflikter. 

Frishammars resonemang styrks av Koen et al (2001) som också menar att 

tvetydigheten är stor i de tidiga faserna av ett produktutvecklingsprojekt.  

Hård eller mild idésållning – En hård idésållning kan vara bra för att inte resurser ska 

satsas på olämpliga projekt. Samtidigt kan en allt för hård sållning leda till att potentiellt 

bra idéer slopas för tidigt. (Frishammar, 2008)  

Formalisering – Tidigare forskning har kommit fram till att både en för hög och en för 

låg formaliseringsnivå har en negativ inverkan på prestationen inom FFE. Därför måste 

en rimlig avvägning göras. (Frishammar, 2008) Som vi har diskuterat tidigare anser vi 

att graden av formalisering ska styras av produktens innovationsnivå.  

Minskning av osäkerhet eller minskning av tvetydighet?  Ett viktigt mål i de tidiga 

faserna av en produktutvecklingsprocess är att minska den tekniska och 

marknadsmässiga osäkerheten. Osäkerhet definierar Frishammar som skillnaden mellan 

den information som redan finns i företaget och den informations som behövs för att 

genomföra uppgiften. Tvetydighet handlar om att det finns flera möjligheter och 

svårigheten att välja vilken information som ska förlitas på. För att kringgå detta 

problem måste företag sträva efter att förstå helheten snarare än att försöka beskriva 

varje del i detalj. (Frishammar, 2008) 

Produktdefinition – fast eller flexibel? Konflikt kring hur väl produktkonceptet bör 

definieras när kunskapen om den framtida marknaden inte är så stor. Det är lättare att 

börja utveckla på allvar när produkten har definierats på ett tydligt sätt. Samtidigt finns 

det i de tidiga faserna en avsaknad av information varför det är svårt att göra en tydlig 

definiering. (Frishammar, 2008) 

Innovation kontra effektivitet - Detta är en svår balansgång. En effektiv hushållning 

med resurserna kan hämma kreativiteten. Samtidigt kan bristande struktur leda till att 

resurser slösas bort. (Frishammar 2008) Det är troligt att balansgången mellan 

innovation och effektivitet är starkt sammanhängande med alla de ovan nämnda 

övervägningar som Frishammar menar att de tidiga faserna av en 

produktutvecklingsprocess innehåller. De konflikter Frishammar belyser liknar i stora 

drag skillnaden mellan Ottosson (2009), Holmdahl (2010) och Cooper (2001). 

Skillnaderna består i att ett mer dynamiskt arbetssätt leder till mildare idésållning, lägre 

grad av formalisering och mer flexibel produktdefinition, vilket kan leda till att 

innovation blir viktigare än effektivitet. Det mer linjära arbetssättet kan troligen leda till 

högre effektivitet men som vi tidigare varit inne på kan det vara olämpligt vid en högre 

innovationsnivå. 

Frishammar (2008) menar att FFE- stadiet påverkas mest av: (1) Produktens 

nyhetsgrad, (2) Typen av produkt, (3) Typen av kund och (4) Tillgången till relevant 

kunskap. 
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Produktens nyhetsgrad kan definieras som huruvida det rör sig om att förbättra en 

befintlig produkt eller utveckla en radikalt ny. Det vill säga om det rör sig om radikal 

eller inkrementell utveckling. Frishammar menar att merparten av de artiklar som 

publiceras inom ämnet framgångsfaktorer vid produktutveckling fokuserar på 

utveckling av inkrementella innovationer.  Frishammar menar också att tidigare studier 

har visat att det tar längre tid att definiera produktkonceptet men också att värdet av en 

marknadsanalys är lägre vid utveckling av radikala innovationer. (Frishammar, 2008) 

 

Frishammar diskuterar också vilken påverkan typ av produkt kan ha på FFE- stadiet. 

Han menar att väldigt lite tidigare forskning har gjorts med syfte att undersöka om det 

finns skillnader i hur FFE ska hanteras beroende på vilken typ av produkt det rör sig om 

men han menar att det är högst sannolikt att typ av produkt har stor påverkan på hur 

FFE bör hanteras. (Frishammar, 2008) 

 

Typ av kund kan tänkas handla om ifall det rör sig om en konsumentprodukt eller en 

industriprodukt. Frishammar (2008) menar att det som har störst betydelse för FFE är 

hur nära relationen är mellan den tänkta kunden och det utvecklande företaget. 

Frishammar menar att osäkerheten minskar om kontakten är nära mellan parterna. 

 

Hur stor tillgången till relevant kunskap är kan troligen bero på en mängd faktorer. Som 

vi har diskuterat tidigare så tror vi att en faktor som påverkar är tillgången på relevant 

kunskap. Det är rimligt att tror att om produkten ligger inom företagets kärnkompetens 

så är tillgången på relevant kunskap större jämfört med om situationen är det omvända. 

Föga oväntat argumenterar Frishammar (2008) för att osäkerheten blir stor om 

tillgången på relevant kunskap är låg.     

3.4.3 Framgångsfaktorer vid FFE – Fuzzy Front End  
Frishammar (2008) har studerat vilka riktlinjer som är viktiga att ta hänsyn till i 

produktutvecklingens tidiga faser. Frishammar menar att det finns ett starkt samband 

mellan hur FFE organiseras och hur kommersialiseringsutfallet sedan blir. Frishammar 

menar vidare att hur FFE ska organiseras fortfarande är outforskat.  Frishammar betonar 

vikten av att göra en affärsanalys och en analys av den praktiska genomförbarheten. 

Många tidigare studier har visat på vikten av att styra FFE på ett strukturerat sätt. Det är 

dock vanligt att sållningen fungerar mindre bra när ett företag ger sig in på en för dem 

okänd marknad. Några studier har visat att det är viktigt att inte ha för stor tilltro till 

formaliseringen, en mellanväg verkar vara bäst. Att förstå användarnas behov är dock 

något som skiljer på lyckade och misslyckade projekt. En marknadsorientering gör att 

företag angriper FFE ur ett ”holistiskt” perspektiv.  FFE blir mindre ”Fuzzy” om företag 

samverkar med kunder. Den tekniska bedömningen är också mycket viktig i ett tidigt 

skede av produktutvecklingsprocessen. Frishammar avslutar dock med att påpeka att 

eventuella modeller måste anpassa efter den situation som de ska användas i. 

(Frishammar, 2008)  

3.5 Att bedöma marknadspotentialen 

3.5.1 När är det lämpligt att göra en marknadsundersökning 

I de modeller vi har presenterat ovan diskuteras när den kommersiella bedömningen bör 

göras och även vad som bör kartläggas. Vad som saknas i utvecklingsmodellerna är 
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konkreta verktyg för hur parameter som påverkar de kommersiella förutsättningarna kan 

göras på ett bra sätt.  

I ett sammanhang där kommersiell bedömning diskuteras kan det vara värdefullt att 

lyfta fram att inom företagsekonomisk forskning finns olika syn på till vilken grad en 

affärsmöjlighet bör kartläggas och analyseras. Shane & Delmar (2004) har vid en stor 

studie bevisat att de som upprättar en tydlig affärsplan före marknadsföringen startar, 

presterar bättre. Samtidigt finns det forskare som hävdar motsatsen, exempel på det är 

Sarasvathy (2001) som uttrycker sig på följande sätt: “When the goal is not very clear it 

is not a big use of a map.” En annan forskare som har en liknande ståndpunkt är Gruber 

(2006). Gruber anser att i en statisk miljö så kan värdet av affärsplanering vara stort 

medan värdet är lägre i en mer dynamisk miljö.  

Flera forskare har argumenterat och bedrivit studier kring när en marknadsanalys är 

positiv vid utveckling av nya produkter men även när det inte är positivt. Figur tolv 

återger ett exempel på när det kan vara positivt och när det kan vara negativt enligt Trott 

(2001). 

 

Figur 12: Illustrering av förhållandet mellan användning av substitutprodukter och förståelse av en ny produkt. 
Källa: Trott, 2001 

Trotts resonemang bygger på att kunden inte alltid har förmåga att ta till sig och förstå 

användbarheten för den tänkta produkten. Om användning av substitutprodukter inte är 

djupt rotad och om kunden har förmåga att förstå den tänkta produkten så är det positivt 

att göra en marknadsundersökning. Om situationen är annorlunda så är det inte positivt.  

Enligt Trott består frågeställningen av två delar. En del på strategisk nivå som berör 

vilken policy företaget ska ha, det vill säga till vilken grad de ska vara beredd att satsa 

på utveckling av produkter där frågan huruvida produkten kommer att bli en 

kommersiell framgång är mycket oviss. Den andra delen av frågan är operationell och 

berör hur mycket enskilda beslut ska fattas på basis av tidigare 

marknadsundersökningar. Trott (2001) Hamel & Prahalad (1994) för ett liknade 

resonemang. De menar att en marknadsundersökning kan klargöra viktiga aspekter 

kring ett produktkoncept men att det sällan leder till identifiering av nya tänkbara 

koncept. Resonemanget liknar i stor utsträckning Ottossons argumentation kring Need, 

What och Wish produkter som presenterades tidigare i kapitlet. 
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Resonemanget ovan skiljer sig mycket från den modell för produktutveckling som 

Cooper förespråkar i den Stage Gate modell som vi har hänvisat till ovan, då Stage Gate 

modellen menar ett en detaljerad marknadsundersökning är en central och viktig del av 

en produktutvecklingsprocess. Trotts modell ovan kan till viss del liknas vid Ottossons 

modell för hur produktutveckling ska styras beroende på produktens karaktär där målet 

med och planeringen av produktutvecklingen skiljer sig beroende på produktens 

karaktär (Ottosson 2009) Samma resonemang kan föras vid både radikal utveckling och 

Wish produkter; kunden vet inte mycket om produkten eller konceptet och därför tillför 

inte kunden något konstruktivt. Kunden kanske missförstår och kommer med input som 

hindrar utvecklingen. Däremot ser vi kopplingar i Need och viss mån Want produkter 

till Trotts resonemang att kunden vet något om produkten och därför kan komma med 

värdefull input. Dock måste projektledaren vara vaksam mot Want produkter då kunden 

bara delvis kan ge bra input. Informationen som tas in kan i värsta fall vara 

vilseledande.   

En utmaning inom forskningsområdet är att många av de teorier som har utvecklats 

inom området marknadsföring och marknadsanalys ofta bygger på hur 

konsumentprodukter bör hanteras. I artikeln “Ten tools for customer-driven product 

development in industrial companies” menar Kärkkakinen att det finns stora skillnader 

mellan konsumenter och företag ur ett marknadsföringsperspektiv.  De största 

skillnaderna är att vid marknadsföring mot företag är, köparna färre och större. 

Samtidigt är det ofta fler beslutsfattare inblandade och köparen har ofta mer information 

och är mer professionell samtidigt som säljaren har en närmare relation med kunderna. 

(Kärkkakinen, 2001) 

3.5.2 Kommersiell bedömning 

Med begreppet att göra en kommersiell bedömning avser vi att förstå de 

marknadsmässiga förutsättningarna för ett nytt produktkoncept. Bedömningen tror vi 

bör innefatta både mikro- och makrofaktorer. Anledningen till att vi tror att bedömning 

av både mikro- och makrofaktorer ska göras är att det skapar en bättre förståelse för 

helheten. Mikrofaktorer kan vara tekniska förutsättningar, produktionskostnad, 

överensstämmelse med produktportfölj, kundnytta och specificering av kundbehov. 

Makrofaktorer kan vara faktorer som marknadsstorlek, konkurrenssituation och trender.  

Utifrån de faktorer som har presenterats ovan kommer vi ge förslag på verktyg som kan 

användas för att bedöma faktorer som: Marknadsstorlek, konkurrenssituation samt 

kundnytta och specificering av kundbehov. De verktyg vi presenterar tror vi är lämpliga 

för att minska den kommersiella osäkerhet och tvetydighet som ofta förknippas med de 

tidiga faserna av en produktutvecklingsprocess.  

3.5.3 Marknadsanalysmetoder  
I styckena som följer presenteras ett antal analysverktyg som på ett konkret sätt 

beskriver hur den kommersiella bedömningen kan göras på ett strukturerat sätt för att 

besvara de frågor och den osäkerhet vi tror kan uppstå. Det är viktigt att nämna att det 

inte är självklart vilka analysverktyg som ska användas då det finns många olika 

varianter. Samtidigt är det verktyg vi presenterar mycket välkända inom 

företagsekonomi.  

3.5.3.1 Porters Five Forces 
Five forces är en välkänd och utbredd analysmetod som utvecklades av Michael Porter 

under tidigt 80-tal. Five forces kan användas för att bedöma potentialen i en innovation 

och för att avgöra hur väl den passar in i företagets strategi. Det kan alltså vara ett 
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verktyg för att minska projektets osäkerhet och bedöma produktens kommersiella 

potential ur ett helhetsperspektiv. Analysmetoden lämpar sig för att förstå 

makrofaktorer men inte i så stor utsträckning för att analysera projektets mikrofaktorer. 

Five Forces som metod bygger på antagandet att det är svårare att göra goda vinster för 

ett företag som verkar i en bransch som karakteriseras av hård konkurrens. 

Konkurrensen drivs av fem krafter som genererar både möjligheter och hot. (Porter 

1985) De fem krafterna är:  

Leverantörernas förhandlingsstyrka: Hur förhandlingsläget ser ut gentemot 

leverantörer av viktiga insatsvaror kan bero på följande faktorer. Förhandlingsläget blir 

sämre om:  

 Det finns en stor efterfråga på leverantörernas produkter 

 Leverantörernas produkt är differentierad 

 Omställningskostnader är höga 

 Konkurrenter sparar mycket pengar genom att köpa av dina leverantörer 

Kundernas förhandlingsstyrka: Finns det många som producerar det kunderna 

efterfrågar och hur stor är kundernas efterfråga? Förhandlingsläget blir sämre om: 

 Det finns fler säljare än köpare 

 Det kostar lite för kunderna att börja köpa en substitutprodukt istället 

 Det är lätt för kunderna att själva börja producera produkten 

 Kunderna vet mycket om kostnadsstrukturen 

 Köparna har låga marginaler på det de tillverkar eller säljer 

 Kunderna sparar inte så mycket på att handla det du producerar 

 Kostnaden på produkten utgör en liten del av kundens totala kostnader 

Substitutprodukter: Finns det potentiella substitut till produkten? Dessa faktorer kan 

påverka lönsamhetspotentialen: 

 Om kunderna enkelt kan byta till en substitutprodukt 

 Hur prisvärd produkten är jämfört med substitutprodukter 

Nya etableringar: Är det lätt att starta en konkurrerande verksamhet eller är 

inträdeshindren stora? Detta påverkar hur lång tid det kommer ta innan konkurrenter 

erbjuder samma sak. Chansen att andra företag snabbt etablerar sig är lägst om följande 

faktorer föreligger: 

 Stordriftsfördelar 

 Produkten är kraftigt differentierad 

 Stort kapitalbehov för att kunna konkurrera 

 Företaget kontrollerar värdekedjan 

 Produkten är skyddad (exempelvis patent) 

 Företaget har kontroll över tillgången på råmaterial 

 Legala hinder föreligger 

Konkurrens mellan befintliga företag: Finns det befintliga konkurrenter som har 

investerat mycket pengar i verksamheten? Är det en växande marknad? Om marknaden 

inte växer blir konkurrensen hög. Dessa faktorer kan göra att konkurrensen ökar 

gentemot befintliga företag: 
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 Om det finns ett stort antal konkurrerande företag med stor kapacitet 

 Om tillväxten i branschen är låg 

 Om befintliga företag har höga fasta kostnader 

 Om produkten inte är differentierad 

 Om det billigt för köparna att byta produkt 

 Konkurrenter har liknande verksamhet 

 Om det är förknippat med stora kostnader att sluta producera 

 Produkten är strategiskt viktig för konkurrenternas verksamhet 

(Tidd 2001, Porter 1985, Mullins 2010) 

Five forces kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för att på ett systematiskt sätt förstå 

konkurrensen och marknadsstrukturen för den tänkta produkten. Det är rimligt att Five 

Forces fungerar bra vid utveckling av produkter med låg innovationsnivå då 

marknadsförhållandena är mer stabila. Analysmetoden har kritiserats av flera forskare. 

Ett exempel på detta är Kim & Mauborgne (2004) som menar att: ”The only way to beat 

the competitor is to stop trying to beat the competitor” Att se konkurrens ur ett sådant 

perspektiv skiljer sig mycket från Porters statiska femkraftsmodell. Vi tror att när 

marknadspotentialen för en ny produkt ska bedömas så handlar det inte bara om att 

beskriva konkurrenssituationen på den befintliga marknaden. Det handlar lika mycket 

om att beskriva vilket ”gap” som ska fyllas, det vill säga hur mycket nytta och fördelar 

den tänkta produkten medför till en tänkt målgrupp. I artikeln“Why business model 

matters” argumenterar Joan Magretta för behovet av en affärsplan som på ett konkret 

sätt beskriver den tänkta målmarknaden och vilket ”gap” som ska fyllas (Magretta, 

2002). Att diskutera om Five Forces kan hämma innovationsförmågan är viktigt då en 

del av syftet med vår studie är att analysera om den kommersiella osäkerheten bör 

hanteras olika beroende på vilken innovationsnivå det tänkta produktkonceptet har.   

Vi har tidigare diskuterat mängden formalisering och risken med att en hög grad 

formalisering kan ta död på potentiella produkter i ett alltför tidigt skede. Tomas Edison 

har sagt angående idéer att: "You need a good imagination and a pile of junk. A very 

good idea can come from something that from the beginning can appear to be junk.” 

(Sutton 2002 s. 84). Ingvar Kamprad har formulerat sig på likande sätt: “Only those who 

are asleep make no mistakes. Making mistakes is the privilege of those who can correct 

their mistakes and put them right.” (Barthélemy, 2006) Dessa påståenden ger en 

praktisk inblick i att alltför formella riktlinjer ibland kan ta död på projekt som kunde ha 

blivit mycket framgångsrika. Samtidigt finns det många forskare som anser att det finns 

ett stort värde i en detaljerad analys. (Cooper, 1990; Ernst, 2002) 

3.5.3.2 PEST analys 
Enligt Kotler & Keller (2009) består företagets omgivning av tre områden. Den interna 

omgivningen som innefattar individer och miljö inom företaget. Mikroomgivningen 

som omfattar miljön direkt utanför, som exempelvis kunder och leverantörer. Det tredje 

området är Makroomgivningen som sträcker sig till faktorer som ligger långt utanför 

företagets direkta kontroll.  

PEST analysen är enligt Samson & Daft (2005) ett verktyg som används att bedöma 

hur, om och på vilket sätt olika makrofaktorer kan komma att påverka ett företag eller 

ett produktkoncept. Det är ett analysverktyg som kan användas för att förstå trender. 

PEST analysen byggs upp av fyra grundpelare, som används för att analysera 
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makromiljön. Faktorer som analyseras i en PEST analys är: Politiska, Ekonomiska, 

Sociala och Tekniska faktorer. 

Politiska: Detta berör hur faktorer som lagar, regler, skatter och subventioner påverkar 

och kan komma att påverka företaget och den tänkta produkten. Exempel på detta är 

handelsavtal med andra länder och hur stabil en regering anses vara. 

Ekonomiska: Behandlar hur den ekonomiska situationen ser ut i den bransch där 

företaget verkar. Innefattar exempelvis faktorer som hur branschens totala omsättning 

ser ut, inflationsnivå och räntor. 

Sociala: Innefattar normer, värderingar och kultur hos den målgrupp som företagets 

produkter eller tjänster riktas mot. Den tar även upp demografiska fakta som till 

exempel kön, ålder och lönenivå.  

Tekniska: Tar upp den allmänna tekniska och vetenskapliga utveckling som ständigt 

pågår i en bransch eller i samhället. Detta behandlar hur konkurrenters tekniska 

utveckling kan komma att påverka företaget eller den tänkta produkten.  

Vidare diskuterar Kotler & Keller (2009) att identifiera makrotrender inte garanterar att 

produkter blir framgångsrika, men att det kan öka chanserna för det eller minska 

riskerna för eventuella hot. Som exempel kan en ökning av befolkningen leda till att 

miljöförstöringen ökar eller att fler brott begås, vilket leder till ökade krav på lagar och 

regleringar. Detta leder i sin tur till ökad efterfrågan av teknologiska lösningar, som 

(ifall de ligger på en prisnivå som befolkningen har råd med) kan leda till förändringar i 

beteenden och kultur.  

3.5.3.3 EVC Analys 
Detta används ofta som ett verktyg vid prissättning av industriprodukter. EVC står för 

Economic Value to the Customer. Att göra en EVC analys innebär att beräkna hur 

mycket produkten kan minska kundens kostnader alternativt öka kundens intäkter. 

(Jobber & Fahy, 2006) Detta kan vara ett viktigt verktyg för att bedöma hur mycket 

potentiella kunder kan vara villig att betala för den tänkta produkten.  

 

Figur 13: Illustrering av EVC 

I boken ”Prissättning Praktisk handbok” menar Björn Lundén att det är viktigt att fråga 

kunden hur de uppfattar olika värdefaktorer för att kunna sätta rätt pris. Värdefaktorerna 

delar Lundén in i tre dimensioner: Produktens värdefaktorer, Närliggande värdefaktorer 

och Perifera värdefaktorer. Han menar att en stor del av värdet ligger i själva produkten 

och att det också är de värdena som är lättast att mäta. Lundén menar också att det är en 

stor fördel att känna till vilka värdefaktorer kunden värderar högst för att genom detta 

kunna anpassa kommunikationen. (Lundén, 2008)  
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3.5.4 Att involvera och ta hjälp av kunden i produktutvecklingen 
Som vi tidigare diskuterat bör mängden kundinvolvering styras av produktens 

innovationsnivå. Vi har diskuterat det faktum att kunder vid utveckling av radikala 

produkter saknar förmåga att förstå och komma med värdefull input i en 

utvecklingsprocess (Lagrosen, 2005 och Trott, 2001). Med detta menar vi dock inte att 

ett företag kan släppa det marknadsfokus som vi tidigare har diskuterat betydelsen av 

(Ernst, 2002).   

3.5.5 Kundinvolveringsverktyg 
I artikeln “Customer, consumer and user involvement in product development: A 

framework and a review of selected methods” ger författaren förslag på hur kunder kan 

involveras under olika skeden i en produktutvecklingsprocess. Kaulios forskning har 

fokuserat på var i utvecklingsprocessen interaktion med kunder kan göras och hur 

interaktionen går till beroende på hur kundernas delaktighet ser ut. (Kaulio, 1997) 

3.5.5.1 Fokusgrupper 
Fokusgrupper används för att få feedback från ett fåtal kunder. Arbetsmetoden innebär 

möten och diskussioner med ett fåtal användare som har kunskap om att använda den 

tänkta produkten. Målet är att undersöka kundernas behov och ta reda på hur de 

upplever det tänkta produktkonceptet. (Von Hippel, 1988; Kaulio, 1997)  

3.5.5.2 Koncepttest 
Koncepttest är en metod där företaget får input av tänkbara kunder i ett tidigt skede. 

Fördelen med koncepttester är att på ett tidigt skede få veta om kunden är intresserad av 

den tänkbara produkten och vad kunden värdesätter. En annan fördel är att företaget inte 

börjar lägga resurser på att utveckla produkter som inte kunderna efterfrågar. En tredje 

fördel är att produkten anpassas efter kundernas behov. I många fall är det lämpligt att 

följa upp ett koncepttest med prototyptest eller betatest. (Kaulio, 1997) 

3.5.5.3 Betatest  
Betatest är en metod som ofta används under produktutvecklingens senare faser. Tanken 

är att kunderna testar produkten i den miljö där den ska användas för att avgöra hur den 

funkar. Fördelen med betatestning är att det ger en bra inblick i hur kunderna tänker. En 

nackdel är att kundernas åsikter kommer in ganska sent i produktutvecklingen vilket 

innebär att företaget eventuellt redan har lagt stora resurser på utvecklingen av 

produkten. Betatester är oftast mer tillförlitliga jämfört med Alphatester som ofta utförs 

internt på hos företaget. En risk med Betatester är att ett dåligt utfört test kan leda till att 

kunderna får en negativ bild av produkten även om företaget lägger resurser på att 

förbättra den. (Von Hippel, 1988; Kaulio, 1997)   

3.5.5.4 Lead user metoden 
Lead user metoden bygger på att ledande användare bidrar med kunskap i 

utvecklingsprocessen. Ledande användare är användare som ofta börjar använda en 

produkt tidigt i en produktlivscykel och därför har förståelse för vilka behov andra 

användare kommer att ha på produkten i framtiden.  Det innebär att ledande användare 

förstår behov som andra kunder kommer att ha i framtiden långt innan de själva har 

förstått det. Ledande användare kan också ha nytta av att medverka i 

produktutvecklingsprocessen då det kan leda till utvecklande av produkter som passar 

deras behov. Industriella kunder är ofta bra på att identifiera problem med en produkt.  

(Kaulio, 1997) 
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3.5.5.5 Consumer idealized design 
En kundinvolveringsmetod som innebär mer interaktion med de tänkta kunderna är 

Consumer idealized design. Metoden innebär att träffa kunderna och låta dem beskriva 

och designa hur de önskar att produktens egenskaper ska gestalta sig.  Målet med 

metoden är att kunderna ska fokusera kring deras ”önskelista” gällande 

produktegenskaper, snarare än vad de tror är tekniskt möjligt. Önskelistan används 

sedan som en referensram under produktutvecklingsarbetet.  Med denna metod blir 

kunderna en starkt bidragande del av utvecklingsprocessen då de bidrar med idéer kring 

deras problem och hur de eventuellt kan lösas. (Kaulio, 1997) 

 

Figur fjorton visar olika metoder för kundinvolvering beroende på vilket ”djup” 

kundinvolveringen har i produktutvecklingen. Med ”djup” avses hur involverad kunden 

är i produktutvecklingsprocessen.  Den minst ”djupa” kundinvolveringen är att utveckla 

produkten för kunden. Det innebär att kunden ses som ett objekt som kan användas till 

att förstå baskraven på produkten. Med denna metod är det en ingenjör som designar 

och utvecklar produkten, den tänkta kunden är relativt passiv. En något djupare nivå 

innebär att produkten utvecklas med hjälp av kunden. Det kan innebära att den person 

som utvecklar produkten får feedback från tänkbara kunder under 

produktutvecklingsprocessen. Den djupaste formen av kundinvolvering innebär att 

produkten utvecklas tillsammans med kunden. Det kan innebära att kunden kommer 

med konkreta förbättringsförslag under hela utvecklingsprocessen. (Kaulio, 1997) 

Vilket ”djup” kundinvolveringen bör ha anser vi är styrt av vilken innovationsnivå det 

tänkta produktkonceptet har. 

 

Figur 14: Illustrering av när olika kundinvolveringsverktyg är lämpliga att använda i produktutvecklingspojektet. 
Källa: Kaulio, 1997 

3.5.5.6 QFD – Quality function deployment – kundcentrerad planering 
QFD är ett verktyg för att rangordna produktegenskaper. Det är ett sätt att kvantifiera 

vilka behov kunden värdesätter och på så sätt kunna jämföra med produktens 

egenskaper. Det är en matrisstyrd process, där det inte finns ett linjärt sätt att gå tillväga 
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för att uppnå kundvärde. Med detta menas att QFD-projekten kan designas på olika sätt 

beroende på projektets storlek och komplexitet. Själva arbetsgången sker sekventiellt. 

Kvalitetshuset som illustreras nedan är en typ av matris som blir ett hjälpmedel för att 

visualisera olika egenskaper för att förstå vad som är viktigt och vad som ska 

prioriteras. Matrisen är inte ett arbetsverktyg utan bara ett sätt att visualisera 

information och hur informationen hänger ihop. (Gustafsson, 1998; Sörqvist, 2000; 

Crawford & Benedetto, 2008) 

 

Figur 15: Exempel på ett QFD kvalitetshus. Källa: Gustafsson, 1998 p.44 

1. Kundönskemål – Vad vill kunden att produkten ska göra och vilken nytta vill 

kunden uppnå med produkten?  

2. Produktegenskaper – Hur ska företaget uppfylla kundens önskemål? 

3. Samband – Sambandet mellan produktegenskaper och kundens önskemål 

illustreras i en så kallad sambandsmatris. Sambandens styrka visas med olika 

symboler beroende på hur väl de stämmer överens. Sambandsmatrisen är mycket 

central då det är den som formulerar hur olika egenskaper ska prioriteras.  

4. Kundviktning – Alla egenskaper är inte lika viktiga för kunderna. Därför är det 

viktigt att kunderna prioriterar bland de olika önskemålen, i kombination med att 

de som arbetar med utvecklingen förstår hur kundernas prioritering ser ut. 

5. Marknadsutvärdering – Hur värderas företagets produkter jämfört med de 

produkter som konkurrenterna erbjuder? Vilka kundönskemål uppfyller 

företaget bättre/sämre än konkurrenternas produkter? 

6. Produktjämförelse – Hur ser företagets och konkurrenternas produkter ut om 

de jämförs utifrån den framtagna specifikationen? 

7. Hur mycket – Vilka målvärden ska den nya produkten ha på sina 

produktegenskaper? Denna del av matrisen kan också behandla tekniska 

utmaningar, det vill säga vilka kundönskemål som är svåra att uppnå. 

(Gustafsson 1998 p.44) 

Utifrån tidigare resonemang kan en slutsats dras att QFD bäst lämpar sig för produkter 

med låg innovationsnivå. Detta för kunden måste kunna relatera till produktens tänkta 

egenskaper. 

3.5.6 Tillförlitligheten vid kundinvolvering 
När ett produktutvecklingsprojekt startat finns det olika metoder för att ta reda på hur 

kunderna upplever ett produktkoncept och vilka nyttor de värderar. Exempel på detta är 

de verktyg vi har presenterat ovan. Det finns forskare som hävdar att kvalitativa 



40 
 

metoder genom att exempelvis använda sig av aktionsforskning är att föredra för att 

uppnå en så hög reliabilitet som möjlig medan det också finns forskare som anser att 

kvantitativa undersökningsmetoder är att föredra. I figur sexton redovisas Ottossons syn 

på hur tillförlitligheten maximeras. Ottosson anser att den högsta reliabiliteten uppstår 

om kundinvolvering sker genom att den som ska utveckla produkten själv testar och 

använder produkten. Ottosson anser vidare att tillförlitligheten blir lägst om kvantitativa 

frågeformulär används. (Ottosson, 2009) 

 
Figur 16:Tillförlitlighet i kundinvolveringsverktyg baserat på avstånd från kund. Källa: Ottosson, 2009 p. 113 

3.7 Sammanfattning 
Betydelsen av att framgångsrikt utveckla nya produkter kan inte underskattas. En viktig 

faktor för att framgångsrikt utveckla nya produkter är att förstå den marknad där den 

tänkta produkten ska säljas. Begreppet Fuzzy Front End (de tidiga faserna av en 

produktutvecklingsprocess) har också diskuterats samt dess betydelse för slutresultatet 

vid produktutveckling. Något annat som har kartlagts är olika 

produktutvecklingsmetoder med olika grad av formalisering och styrning. Utöver detta 

har också ett antal verktyg introducerats, vars syfte är att kunna ligga till grund för 

bedömning av mikro och makrofaktorer för att avgöra om en produkt är värd att satsa 

resurser på att fortsätta utveckla. Den ”verktygslåda” som vi presenterat i teorikapitlet 

tror vi är till stor hjälp för att lösa studiens problem. Teorikapitlet lägger grund för hur 

datainsamlingen har gjorts och hur vi analyserar studiens problem.  
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4 Praktisk metod 

4.1 Val av branscher att studera 
För att undersöka om och hur metoder används för att bedöma produktens kommersiella 

potential tidigt i produktutvecklingsprocessen kan det vara intressant att studera hur 

företag går tillväga för att utveckla produkter. Vi har bland annat valt att observera hur 

produktutvecklingen går till i massa- och bioraffinaderiföretag. Den Svenska skogen 

motsvarar 11,3 procent av Sveriges totala exportvärde (Ekonomifakta, 2011). Vinnova 

menar att den traditionella svenska massaindustrin står inför stora utmaningar i takt med 

att konkurrensen från tillväxtländer som Kina och Brasilien ökar. Rapporten slår också 

fast att för den Svenska skogen ska behålla sin konkurrenskraft måste produkternas 

förädlingsvärde öka. En ytterligare slutsats i rapporten är att mycket forskning har gjorts 

kring hur nya produkter kan utvinnas med trädet som bas men att de kommersiella 

resultaten än så länge inte har varit så stora. (Vinnova, 2009)  

Vinnova menar också att det finns stor potential att utvinna värdefulla och kommersiellt 

hållbara produkter ur det som idag hanteras som restprodukter. Den ökande 

konkurrensen från tillväxtländerna leder till pressade priser på rena massaprodukter. 

Som ett resultat av den ökade konkurrensen måste skogsindustrin skapa nya 

innovationer med ett högre förädlingsvärde jämfört med de traditionella 

huvudprodukterna. Vidare hävdar Vinnova att marknaden för alla de kemiska produkter 

som kan utvinnas ur ett bioraffinaderi är både bred och komplex med många utmaningar 

för att generera kommersiella framgångar av produkterna.  (Vinnova, 2009)  

Att göra rätt marknadsmässiga bedömningar och tidigt definiera de behov som den 

tänkta målgruppen har, är ännu svårare om en organisation ska utveckla produkter som 

ligger utanför företagets traditionella kärnverksamhet. I artikeln The Innovator´s 

dilemma argumenterar Henderson för att det faktum att det är svårt för företag med en 

tydlig kärnverksamhet att utveckla produkter som ligger utanför den huvudkompetens 

som finns i kärnverksamheten. Vidare menar hon att företagens kunskap om 

kärnmarknad ofta leder till att de inte ser och förstår de kommersiella möjligheter som 

finns inom andra produktområden och marknader. (Henderson, 2006)  

Massaindustrin är därför intressant att studera ur flera aspekter. Dels är det intressant för 

att det är en bransch där marginalerna pressas vilket tvingar fram innovationer för att 

bibehålla och stärka konkurrenskraften. Detta har visat sig vara viktigt enligt tidigare 

forskning. En effekt av detta kan vara att många produktutvecklingsprojekt inte har en 

välutvecklad struktur, vilket kan innebära att det finns många både lyckade och 

misslyckade projekt att få information om.  Det är också intressant då svensk skog står 

för en stor del av Sveriges export. Ännu en aspekt som gör massaindustrin intressant att 

observera är att innovationerna i sig ofta är av den karaktären att de höjer 

förädlingsvärdet på huvudprodukten, nämligen trä. Detta betyder att ett högre 

förädlingsvärde och ytterligare utnyttjande av slaggprodukter ger en positiv miljöeffekt. 

En sista aspekt är att vi bedömer att osäkerheten i FFE är stor (och därmed behovet av 

metoder att bedöma kommersiella förutsättningar) då produkterna som är möjliga att 

utveckla ofta ligger utanför massaindustrins kärnverksamhet. 

Med stöd av att de kommersiella resultaten än så länge inte har varit så stora kan det 

vara intressant att titta utanför massabranschen för att på så sätt få ett bredare empiriskt 

material kring hur andra organisationer går till väga. Vi har valt att också studera tre 

företag utanför massaindustrin. Anledningen till detta är att vi tror att de problem som 
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företagen inom massaindustrin brottas med inte är unika för dem. Därför tror vi att de 

erfarenheter som andra företag besitter inom ämnet kan hjälpa oss att besvara studiens 

problem. Vi tror också att de slutsatser som studien kommer leda fram till kan vara till 

hjälp för alla typer av produktutvecklande organisationer. De företag vi har valt att 

studera är Norrmejerier, Alogoryx och FältCom. Anledningen till att vi har valt de 

organisationerna är för att de representerar både mer radikal utveckling av nya 

produkter men också förbättring av befintliga produkter. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
I intervjuerna vill vi först och främst ta reda på hur företagen hanterar frågor kring den 

kommersiella potentialen tidigt i en produktutvecklingsprocess. Vi vill även ta reda på 

hur företagen genererar idéer och utvecklar koncept samt hur formaliserat företagen 

arbetar med dessa frågor och om detta styrs av produktens innovationsnivå. Med 

intervjuerna vill vi också ta reda på respondenternas upplevelser av lyckade 

tillvägagångssätt för produktutveckling och om dessa går att koppla till teorin. Vidare 

vill vi urskilja vad som kunde gjorts bättre tidigt i produktutvecklingsprocessen 

alternativt vilka delar respondenterna har lyckats bra med i tidigare projekt. Detta 

kommer att göras med utgångspunkt i vår teoretiska referensram.  

Vi har använt oss av en frågemall med olika frågeteman (återfinns i bilaga ett). Att 

använda teman ger oss möjlighet att ställa följdfrågor. Trost menar att det som utmärker 

kvalitativa intervjuer är att intervjuaren ställer enkla frågor som leder till komplexa svar. 

Syftet med kvalitativa intervjuer bör vara att förstå temat på ett djupare plan. Vid en 

kvantitativ undersökning strävar forskaren istället efter att kunna kvantifiera och sätta 

siffror på det denna vill mäta. Vidare menar Trost att om frågeställningen syftar till att 

generera djupare förståelse och hitta ett mönster ska en kvalitativ studie göras. (Trost 

2006, p. 7-15) Mot bakgrund av studiens problem tror vi därför kvalitativa intervjuer 

bäst besvarar studiens problem.   

Kvalitativ intervju anses vara ett samlingsbegrepp för semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer, där forskaren i ostrukturerad intervju har generella 

frågeställningar eller ett set med teman att förhålla sig till, och forskaren i 

semistrukturerad intervju har ett frågeschema med öppna frågor så följdfrågor ger 

möjlighet att gå in djupare i frågetemat (Bryman, 2005). I denna studie kommer vi att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valt den 

intervjumetoden är vi tror att det ger oss möjlighet få svara på de teman som vi vill att 

studien ska besvara under en rimlig tid. Om vi hade valt att genomföra intervjuerna helt 

ostrukturerat tror vi att det hade tagit mer tid att genomföra intervjuerna. En ytterligare 

fördel är att vi ger intervjun en viss struktur vilket är en stor fördel när vi ska tolka 

intervjumaterialet. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer kan vara att vi inte får 

del av viktig kunskap som respondenterna besitter.  

4.3 Urval 
Vi har genomfört vårt urval av vad vi bedömer vara lämpliga respondenter baserat på 

organisation, nämligen produktutvecklande företag. Vidare har vi valt respondenter vars 

befattningar inom de utvalda organisationerna svarar för att de har kunskap inom vårt 

problemområde. En annan viktig aspekt var att försöka få med respondenter som 

deltagit i lyckade och misslyckade projekt. Utifrån dessa kriterier har vi valt 

respondenter vars företag befinner sig i vårt närområde. Fördelen med det är att det gav 

oss möjlighet att träffa respondenterna fysiskt. Urvalsprocessen har dels skett via 

internet där vi använt oss av Google för att hitta intressanta produktutvecklande företag. 
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För att hitta lämpliga respondenter inom massa- och bioraffinaderibranschen har vi 

också använt oss av kontakter inom bioraffinaderibranschen. På så sätt har vi både 

använt oss av snöbollsurval och omdömesurval (Bryman & Bell, 2005; Shiu et al, 2009) 

Via internet och våra kontakter har vi tagit reda på vilka personer som vi tror varit bäst 

lämpade att kunna svara på frågor kring studiens problem. I de fall vi inte kunde avgöra 

vem som var bäst lämpad, ringde vi till företaget ifråga för att de skulle få avgöra vem 

som var lämpligast. Kontentan är att de personer vi intervjuat tror vi är personer inom 

respektive företag som har god kompetens att besvara de frågor vi vill söka svar på. 

Detta menar Shiu et.al vara omdömesurval (judgement sampling) som är en typ av 

urvalsprocess som härstammar från icke-sannolikhetsurval (non-probability), där varje 

respondent har valts utifrån att denne har någon form av kompetens som intervjuaren 

söker. Icke-sannolikhetsurval kännetecknar en urvalsprocess där varje enhet inom 

populationen har en okänd sannolikhet att komma med i urvalet till undersökningen. 

Omdömesurval sker på grund av hur forskaren tror att objekt som väljs in i urvalet 

möter de krav forskaren har på att de ska tillföra något till studien. (Shiu et. al, 2009) 

Det finns både för- och nackdelar med att respondenterna har olika perspektiv på 

produktutveckling. Fördelar med att vissa respondenter är marknadsinriktade är att vi 

kan få reda på vad de upplever som problematiskt i tekniskt lagda 

produktutvecklingsprojekt. De har även erfarenhet med att tänka kommersiellt och har 

kontakt med kunder, varav vi kan få information om vilka marknadsanalysverktyg som 

används och hur de resonerar kring kunder. Fördelen med att intervjua respondenter 

med ett tekniskt perspektiv är att de har god inblick i varje del av 

produktutvecklingsprocessen och därav kan vi få information om vad de uppfattar är 

problematiskt. En nackdel med detta är att vi får två perspektiv att ta hänsyn till.   

4.3.1 Respondenterna och företagen de representerar 
Algoryx 

Verksamhet: Algoryx är en tillverkare av mjukvara och tjänster för visuell och 

interaktiv fysikbaserad simulering. De anställda är en grupp utvecklare och forskare, 

vissa med mer än 15 år inom mjukvarubranschen. Algoryx har från början utvecklats av 

Oryx Simulations AB och Umeå universitet. De har en övergripande strategi att ständigt 

uppgradera sina produkter för att hålla en ledande position med sina produkter. Därför 

är samarbete med akademin viktigt för att få nya idéer. 

 Representant: Lucia Jonsson, Försäljningsansvarig Algodoo 

 Huvudprodukt: Algoryx tillverkar för närvarande två produkter. AgX 

Multiphysics är ett simuleringsverktyg som säljs till stora industrikunder. 

Algodoo är ett utbildningsprogram för fysikundervisning som riktar sig mot alla 

typer av fysikundervisning, från första klass till universitetsutbildning. 

 Antal anställda: 5 i arbetsgruppen för Algodoo 

 Omsättning: 2009 hade de en omsättning på 5507 tkr (www.affärsdata.se, 2011) 

FältCom 

Verksamhet: FältCom levererar säkra och pålitliga kommunikationslösningar. Deras 

produkter är olika typer av kommunikationslösningar, dels M2M (Machine-to-Machine) 

och dels kommunikationssystem i hissar. 

 Representant: Michel Gautier, Affärsområdeschef hisskommunikation  

http://www.affärsdata.se/
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 Huvudprodukt: Olika kommunikationslösningar för hissar 

 Övriga produkter: Kommunikationslösningar mellan maskiner 

 Antal anställda: 19 

 Omsättning: 2009 hade de en omsättning på 34 475 tkr (www.affärsdata.se, 

2011) 

SEKAB 

Verksamhet: SEKAB är en av Europas stora etanolaktörer. Förutom bioetanol utvecklar 

företaget också gröna kemikalier. Organisationen består dels av SEKAB BioFuels & 

Chemicals som producerar, importerar, förädlar, säljer samt distribuerar bioetanol som 

drivmedel och kemikalier. Verksamheten består också av SEKAB E-Technology som 

arbetar med att utveckla den cellulosabaserade etanoltekniken.  

 Representant: Sune Wännström, Forskningschef 

 Huvudprodukt: Bioetanol 

 Övriga produkter: Gröna kemikalier 

 Antal anställda: 136  

 Omsättning: 1891 Mkr 2009 (www.affärsdata.se, 2011) 

 

Domsjö Fabriker 

Verksamhet: Domsjö fabriker är en industri med en över hundra år lång historia. För tio 

år sedan var företaget nära att läggas ned men de senaste tio åren har kantats av tillväxt 

och framtidstro. Företagets ägare har sedan år 2000 investerat ca 1 miljard kronor i 

anläggningen och företaget har gått från att vara ett nedläggningshotat sulfitmassabruk 

till att idag producera miljövänliga produkter med en stark efterfrågan. Huvudprodukten 

är specialcellulosa som huvudsakligen använts till textilmaterialet viskos. Andra 

användningsområden är hygienprodukter, livsmedelsprodukter, medicin, rengöring och 

färgindustri. Andra stora produkter är lignin, vilket är ett tillsatsmedel som används i 

betong för att minska förbrukningen av cement, och produkten bioetanol. Det 

gemensamma för många av produkterna som produceras i Domsjö fabriker är att 

produkterna är substitut till produkter som idag raffineras fram av fossil olja.  

 Representant: Bengt Joensson, Affärsområdeschef Lignin 

 Huvudprodukt: Specialcellulosa, (Viskos samt tillsats och fyllnadsmedel och 

konsistenshöjare i ett stort antal produkter).  

 Övriga produkter: Lignin, bioetanol 

 Antal anställda: 375 

 Omsättning: 2304 Mkr 2010 (www.domsjoe.com, 2011) 

DomInnova 

Verksamhet: DomInnova fungerar som Domsjö fabrikers FoU-enhet med syfte att 

utveckla nya och befintliga produkter. DomInnova arbetar med att undersöka hur de tre 

affärsområdena cellulosa, etanol och lignin ska kunna utvecklas ytterligare och hur 

Domsjö Fabriker ska vidareförädla cellulosan och ligninet och producera produkter med 

högre förädlingsvärde. Syftet är också att undersöka möjligheterna att bredda 

produktionen genom att utvinna fler ämnen ur procesströmmarna.  En utgångspunkt är 

att det idag finns ämnen som påverkar processen negativt, men eventuellt skulle kunna 

utvinnas och säljas. Målsättningen är att bioraffinaderiet ska växa med ytterligare 

http://www.affärsdata.se/
http://www.affärsdata.se/
http://www.domsjoe.com/
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affärsområden. Domsjö fabriker har frilagt FoU verksamheten genom grundandet av 

DomInnova, vilket möjliggör särskilt avdelade resurser för utvecklingsarbetet. 

Innovationsverksamheten bedrivs dock i nära samverkan med den övriga organisationen 

och med ett brett externt kontaktnät mot andra företag och universitet.  

 Representant: Kristina Elg Christoffersson, Chef på DomInnova 

 Huvudprodukt: Tjänster för forskning och utveckling till Domsjö Fabriker 

 Antal anställda: 7 

Processum 

Verksamhet: Processum är ett FoU-inriktat företag, med rötterna på Domsjö 

industriområde i Örnsköldsvik. Det är ett företag som håller ihop ett nätverk av företag i 

ett kluster med bland annat M-Real, SCA, Akzo Nobel, Holmen Skog, Domsjö fabriker 

och Ragn-Sells men även aktörer som Umeå universitet. Processums vision är att 

fördubbla förädlingsvärdet av trädet i de tillverkande medlemsföretagen.  Processum har 

uppstått med syfte att stödja medlemsföretagen inom områden som produkt- och 

processutveckling men även affärsutveckling och marknadsföring inom massa- och 

bioraffinaderibranschen. Många av produkterna som företaget utvecklar har tidigare 

klassats som avfall och alla produkter har skogsråvaran som bas. I de flesta fall är 

produkterna substitut till oljebaserade produkter. Processum finansieras av statliga 

medel i huvudsak men även av klustrets medlemsföretag.  En stor del av syftet med 

Processum är att möjliggöra kunskapsutbyte genom nätverk. Det är möjligt för alla 

klustrets medlemmar att ta del av det som Processum utvecklar. Processum drivs inte i 

vinstsyfte utan med syfte att öka förädlingsvärdet och kunskapsspridningen.  

 Representant: Gunnar Westin, Projektledare och FoU ingenjör 

 Huvudprodukt: Process- och produktutvecklingstjänster till företag inom 

klustersamarbetet 

 Antal anställda: 13 

 Omsättning: 12 443 tkr 2009 (www.affärsdata.se, 2011) 

Norrmejerier 

Verksamhet: Norrmejerier arbetar med att sälja och utveckla i huvudsak 

mejeriprodukter. Norrmejeriers affärsidé är att förädla lokalt förankrade 

mjölkproducenters produkter till miljövänlig och hållbar utveckling i Norrland. Tanken 

på miljö, natur och lönsamhet av lokalt producerad mjölk är viktigt för Norrmejerier. 

”Gör gott” ska fungera som tankemall genom alla processer och avdelningar.  

 Representant: Karin Hallin-Saedén, Chef för FoU 

 Huvudprodukt: Mjölk, smör och ost 

 Andra produkter: Gainomax och Västerbottensost 

 Antal anställda: 479 

 Omsättning: 1802 Mkr 2010 (www.norrmejerier.se, 2011) 

Trost menar att urvalet vid kvalitativa intervjuer inte ska vara för stort då materialet kan 

bli ohanterligt och man kan mista överblicken över helheten. Trost menar att upp till 

åtta respondenter är ett lämpligt antal. (Trost, 2006) Som ni kan se i sammanställningen 

nedan har vi valt att intervjua sju personer.  

 

http://www.affärsdata.se/
http://www.norrmejerier.se/
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 Algoryx Dominnova Domsjö FältCom Norrmejerier Processum SEKAB 

Namn Lucia Jonsson Kristina Elg 
Christoffersson 

Bengt Joensson Michel Gautier Karin Hallin-
Saedén 

Gunnar 
Westin 

Sune 
Wännström 

Innovations-
nivå 

Inkrementell  Inkrementell och 
radikal 

Inkrementell Mer radikal än 
inkrementell 

Inkrementell Inkrementel
l och radikal 

Mer radikal 
än 
inkrementell 

Yrkes/ 
Utbildnings 
Bakgrund 

Studerade 
ekonomi på 
Oxford. 5 år i 
Nortel inom 
marknadsföring, 
marknadsanalys 
och KAM 

Civilingenjör 
Uppsala Tekniska 
Universitet. 
Jobbade sedan på 
Domsjö som 
teknisk 
kundsupport. 
Doktorerat, med 
inriktning på 
biokemi, Umeå 
Universitet. 
Produktionschef 
Domsjö.  

Kemiingenjör 
med lite 
företags-
ekonomi. 
Juniorsäljare, 
säljare, 
försäljningschef 
först inom 
stålindustrin sen 
inom kemikalier. 
Nu gröna 
kemikalier de 
senaste 15 åren. 

Utbildade sig i 
Frankrike. 
Jobbade som 
jurist i 6 år. Blev 
säljare av hus 
och lägenheter i 
10 år. Bodde i 
Sverige 3 år 
innan han 
började på 
FältCom som 
praktikant, sen 
säljare och till 
sist 
affärsområdes-
chef 

Utbildad 
livsmedels-
kemist. Jobbat 
på 
Norrmejerier 
sen 1989. 
Började på 
driftlab, sen 
produktion 
och nu inom 
FoU sen 1997 

Civil-
ingenjör 
inom 
teknisk 
kemi. 
Började 
arbeta på 
Processum 
efter 
utbildning. 

Disputerade 
organisk kemi 
vid KTH 1986. 
FoU på Modo 
skog. FoU 
Husum. 
Sedan vidare 
till SEKAB. 

Tid inom 
Företaget 

Ca ett år Sex år Åtta år Sju år 22 år Ca två år 5 år 

Titel Sales and 
marketing 

Chef på 
Dominnova 

Affärsområdes-
chef 

Affärsområdes-
chef 

Chef för FoU Projekt-
ledare och 
FoU 
ingenjör 

Forsknings-
chef 

Ansvars-
område 

Totalansvar för 
sälj- och marknad 

Ansvarar för 
Dominnovas 
verksamhet 

Ansvarar för 
försäljning och 
utveckling lignin 

Ansvarar för 
försäljning och 
utveckling av 
hiss-
kommunikation 

Ansvarar för 
forskning och 
utvecklings-
avdelningen 

Ansvarar för 
oorganisk 
kemi  

Ansvarar för 
FoU 
avdelning på 
SEKAB 

Figur 17: Sammanfattning av respondenterna 

4.4 Genomförande av intervjuer 
Trost menar att en kvalitativ intervju kan delas in i sju stadier: 

1. Tematisering - Formulera det syfte och problemområde som studien ska 

fokusera på. (Trost 2006, s 28-30)Vi har lagt mycket tid på att fundera kring vad 

vårt syfte med intervjuerna var samt hur det ska besvaras.  

 

2. Design - Planera studien mot bakgrund av syfte och perspektiv. Om det rör sig 

om en kvalitativ studie ska en lämplig intervjuguide skapas i detta skede. (Trost 

2006, s 28-30) Vi skapade frågorna utifrån vår teoretiska referensram. Frågornas 

delades in i fyra olika teman (Produktutveckling, Kommersiell bedömning, 

Beslut om resurstilldelning vid utvecklingsprojekt och Allmänna frågor). Som 

en del i förberedelserna lät vi också andra läsa de olika teman och frågor som 

var kopplade till dem. Anledningen till att gjorde så var att vi vill kontrollera hur 

andra uppfattade frågorna. Innan intervjuerna skickade vi ett dokument till 

respondenterna som förklarade studiens innehåll och syfte. Dokumentet beskrev 

också de olika teman vi ville få besvarat. Detta gjorde vi med syfte att 

respondenterna skulle hinna förstå studiens syfte samt reflektera över det vi ville 

ställa frågor kring innan vi träffade dem. 

 

3. Intervjuandet – Vid utförandet av intervjuerna bör forskaren vara uppmärksam 

på både svaren och hur relationer till respondenter kan påverka svaren. (Trost 

2006, s 28-30) Vi valde att ta reda på information om respondenterna och 

företagen före intervjuerna. Syftet med förberedelserna var att få en bra 

bakgrund till företagens affärsverksamhet för att på så sätt undvika missförstånd. 
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Intervjun startade med några inledande frågor kring respondenternas bakgrund 

och det företag de representerade för att sedan komma in på de frågeteman vi 

hade förberett. Vid intervjutillfället frågade vi respondenterna om vi kunde 

använda oss av en inspelningsapparat att ha som stöd vid bearbetningen av 

empirin. Alla respondenter gav oss tillåtelse att göra detta.  

 

4. Överför till bearbetningsbar form - För att materialet ska kunna analyseras 

måste det kunna bearbetas på något sätt. (Trost 2006, s 28-30) Vi valde att både 

spela in intervjuerna och föra anteckningar under intervjuerna. Syftet med det 

vara att komma ihåg vad som sades samtidigt som vi antecknade extra 

intressanta iakttagelser. En ytterligare fördel med att föra anteckningar var om 

tekniken inte skulle fungera. Intervjutiden uppgick till mellan 40 minuter till två 

timmar per intervju.  

 

5. Bearbetning och analys - I denna del av studien görs en analys av det 

empiriska materialet med det teoretiska perspektivet som bas. (Trost 2006, s 28-

30) För att sammanfatta intervjumaterialet valde vi att spela upp intervjuerna. 

Det gav oss möjlighet att reflektera kring extra intressanta delar igen. Det gav 

oss också möjlighet att citera respondenterna korrekt. Efter sammanfattningen 

har vi jämfört respondenternas svar med vår teoretiska referensram med syfte att 

besvara studiens problem. 

 

6. Resultat - I detta skede ger analysen vägledningar för vilka slutsatser som kan 

göras. Det är viktigt att fundera kring om resultatet håller för en kritisk 

granskning och om trovärdigheten i studien är hög. (Trost 2006, s 28-30) Vi tror 

att studien kommer ha en god trovärdighet. Dels för att vi har fått liknade svar 

jämfört med tidigare studier inom angränsande område men främst för att vi har 

genomfört undersökningen med stor medvetet om den subjektivitet som kan ha 

uppstått inom detta komplexa ämne. 

 

7. Rapportering - Vid rapportframställningen är det viktigt att tänka på vem som 

ska läsa rapporten. Det är också viktigt att redovisa de vetenskapliga kriterierna.  

(Trost 2006, s 28-30) Ett problem för oss kan vara att vi vänder oss både till en 

akademisk publik men också till yrkesverksamma inom området. Det är därför 

troligt att olika läsare relaterar till studien på olika sätt.  

Trost menar att det är viktigt att intervjun äger rum i en miljö där respondenten känner 

sig bekväm. Vidare är det viktigt att de första frågorna börjar på ett sätt så att det byggs 

upp ett förtroende mellan respondenten och intervjuaren. Han påtalar också att det är 

viktigt att ställa en fråga i taget. Trost hävdar även att frågan ”varför” ska undvikas då 

den snarast hör ihop med en provokation. Det är också viktigt att undvika påståenden 

och förslag, intervjuaren bör istället fokusera på att ställa frågor. Trost argumenterar 

också för att intervjuaren ska undvika att sammanfatta; om denne vill förtydliga svaret 

bör han/hon istället fortsätta fråga. Under intervjun ska relationen mellan intervjuobjekt 

och intervjuaren betraktas som att den intervjuade är expert på ämnet medan den som 

genomför intervjun bara är expert på att genomföra kvalitativa intervjuer. (Trost 2006) 

Vi har vid genomförandet av intervjuerna strävat efter att ta hänsyn till det som Trost 

anser vara viktigt för att intervjun ska bli lyckad. Vi är väl medvetna om att vi inte 

varken är skolade intervjuare eller kan ämnet produktutveckling lika väl som våra 

respondenter. 
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4.5 Access 
Vi ser en risk i att vi i de kvalitativa intervjuerna inte lyckats hålla oss helt objektiva då 

vi som individer inte är värderingsfria. Ett problem kan vara att vi vid intervjuerna har 

en annan förförståelse jämfört med respondenterna. Detta kan medföra 

tolkningsproblem då respondenten inte upplever frågan på det sätt som vi har tänkt och 

vi inte upplever svaret på det sätt som respondenten vill förmedla.  

Vår förförståelse som genom utbildningen är teoretisk och vinklad mot marknads- och 

kundrelationer har sannolikt påverkat utformningen av frågor och följdfrågor. Det finns 

också grund att tro att vår begränsade erfarenhet att utföra intervjuer påverkat 

respondenternas förståelse av frågorna och därmed de svar som getts. Respondenternas 

förförståelse skiljer sig. Vissa har en teknisk bakgrund medans andra har en 

marknadsbakgrund.  

Intervjuerna har alltid skett i rum där vi fått tala ostört. Hälften av intervjuerna skedde 

på respondenternas kontor och den andra hälften skedde i mötesrum. Vi har fått goda 

bemötanden av alla respondenter och de flesta har även uttryckt ett genuint intresse för 

vår undersökning. Vissa respondenter har haft egna idéer om hur ämnet ska behandlas 

och andra respondenter har formulerat en oro över att de inte har nog med tid att 

reflektera över den här typen av problem, men att de är glada att det finns andra som gör 

det. Vi kände att vi fick bra kontakt med alla respondenter och det fanns ingen 

prestigekamp mellan oss intervjuare och respondenter, vad vi kunde avgöra.  

Eftersom vi inte ställer frågor som är känsliga för det enskilda företaget bedömer vi att 

vi fick full tillgång till all information respondenterna hade möjlighet att ge. 

Respondenterna verkade alla avspända när de berättade hur de såg på produktutveckling 

och de problem som förknippas med det. Vi hade vid de första intervjuerna lite problem 

med att hålla intervjun innanför ”ramarna” vilket gjorde att intervjuerna tog lång tid i 

anspråk. Vi anser dock att vi fick svar på de frågor vi ville få besvarade. Vid några 

tillfällen kunde respondenterna resonera länge utifrån en mycket teknisk synvinkel 

innan de började beröra den aktuella frågan mer specifikt. Vi ville dock inte styra 

respondenterna allt för mycket då vi ansåg att respondenterna skulle få redogöra för sina 

erfarenheter på ett fritt sätt.  

Trots att de flesta respondenter hade ett pressat tidsschema upplevde vi att de var 

genuint intresserade av studien och att de tog sig tid att svara och reflektera kring 

frågorna på ett bra sätt. Detta tolkar vi som att respondenterna är mycket intresserade av 

en teoretisk ingång på den typ av frågor som vi studerar. 

4.6 Fallstudie  
Utöver den information vi fick från teori följde vi ett företags 

produktutvecklingsprocess som observatörer i en fallstudie. Detta gjordes för att få 

bättre inblick i den praktiska arbetsmetoden från idé till en färdig produkt och de 

problem som kan vara förknippade med produktutveckling. Att följa en 

produktutvecklingsprocess ser vi som ett viktigt komplement till intervjuerna då det ger 

oss praktisk förståelse för hur en produktutvecklingsprocess kan gå till.  

Projektet som vi har fått följa går ut på att göra en kommersiell stallströprodukt från 

returfiber. Returfiber är en restprodukt vid återvinning av wellpapp. En ny fiber kan 

återanvändas 6-7 gånger, sedan har fibern blivit för kort för att kunna bli nytt papper. 

Tidigare försök har visat att returfiber passar bra som stallströ. Följande organisationer 

är inblandade i projektet: Processum, Ragn-sells, M-real, och SCA. Den kommersiella 
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utgångspunkten är att produkten kan möta en stor efterfråga då den vanligaste produkten 

idag (kutterspån) har stigit mycket i pris och väntas fortsätta stiga då spånet har ett stort 

värde som biobränsle. Produkten beskrivs mer i detalj i (bilaga två).  

Den information vi får från fallstudien kommer att tolkas subjektivt utifrån vår 

referensram och vår tidigare förförståelse. Det är våra tolkningar av de observationer 

som görs av oss som ligger till grund för vår redogörelse. Vi kommer inte att använda 

intervjuer till grund för tolkningen av själva fallstudien. Det kommer att bli en 

övergripande bild av tillvägagångssättet som vi undersöker varav analysen av 

intervjuerna och fallstudien är helt separerade från varandra. Däremot kommer 

fallstudien att kunna bidra med en praktisk inblick som vi inte kan få från intervjuerna. 

Vi kommer att själva kunna avgöra vad som gjorts för att bedöma den kommersiella 

potentialen tidigt i det specifika projektet.  

En fallstudie är användbar för att studera processer eller organisationer på djupet. 

Forskaren kan använda både kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign för att få bättre 

förståelse eller för att testa hypoteser. Fallstudien som vi tagit del av under några 

månader var longitudinell och kvalitativ. Longitudinella fallstudier beskrivs vara en 

fallstudie som forskaren följer under en tidsperiod som sträcker sig från några månader 

till år. (Bryman & Bell, 2005)  
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5 Empiri 

5.1 Intervjuer  
Vi kommer i empirin redovisa de svar som framkom i intervjuerna utifrån de teman som 

skapats i intervjuguiden. Detta för att läsaren ska kunna följa vår struktur i hur vi 

analyserat. Vi har valt att sammanfatta intervjuerna på grund av att vissa intervjusvar 

var långa utan att innehålla information om just den fråga vi ville ha svar på. Vi tror 

dock inte att vi missat viktiga poäng. Vi har även valt att ta ut citat av respondenterna 

som illustrerar deras ståndpunkt.  

5.1.1 Tema produktutveckling 
Norrmejerier 

Idéer kommer från många olika håll. Alla i företaget kan komma med idéer. Det kan 

vara interna idéer inifrån företaget eller externa idéer från kunder. Idéerna analyseras 

systematiskt i ett produktråd som består av Karin, marknadschef, vd, säljchef och 

produktionschef. Karin menar att fördelen med blandade kompetenser är att besluten tas 

på bred grund rörande vilka idéer som ska studeras närmare. Dessa idéer slussas vidare i 

vad Karin kallar ”Gates”. Produktrådet fungerar som ”gatekeepers” och en viktig del av 

dess funktion är att se till helheten mellan de olika projekten. Norrmejerier har delat in 

produktutvecklingen i sex steg. Mellan stegen fungerar produktrådet som ”gatekeeper” 

(Nya idéer, Förstudie, Projektering, Genomförande, Lansering och Uppföljning). 

Om en idé passerar första gaten beslutar produktrådet vem som ska bli projektledare. I 

förstudien sker kommersiell och teknisk bedömning parallellt. Även 

produktionsavdelningen är inblandad i bedömningen. Produktutvecklingsprocessen är 

standardiserad och det finns en checklista på krav som ska vara uppfyllda innan 

projekteringen startar. Norrmejerier har också en struktur för hur genomförande och 

lansering går till. Efter lanseringen görs en uppföljning, Karin anser att det är viktigt att 

vid uppföljningen analysera vilka omvärldsfaktorer som har påverkat resultatet av 

lanseringen inom olika marknadssegment. Karin menar att Norrmejeriers 

produktutvecklingsprocess inte är statisk och att det ibland händer att de måste gå 

tillbaka i utvecklingsprocessen på grund av att nya problem dyker upp. Det kan även 

uppstå en situation där ett annat projekt bedöms viktigare att lägga resurser på och då 

kan andra projekt bli vilande.  

Det har hänt att produktutvecklingsprojekt blivit misslyckade. Anledningen till detta 

tror Karin kan vara att lanseringen har varit för tidig. Karin menar också att 

Norrmejerier sällan avbryter pågående projekt. Det tror hon beror på att de använder sig 

av en väl fungerande produktutvecklingsprocess.    

SEKAB 

SEKAB får uppslag till nya idéer både genom samarbete med olika universitet och 

genom kontakter med andra företag. De har inte en metod för hur de får fram nya idéer 

men försöker praktisera Open innovation. Strukturerade sätt för att plocka fram nya 

idéer är bland annat att arrangera temadagar med forskare och använda sig av 

brainstormingövningar inom gruppen.  

Sune säger att det i deras produktutveckling inte är givet vad de ska tjäna pengar på. E-

technology är inne i en tidig fas och därför är det inte givet. Exempelvis har de i 

dagsläget inte möjlighet att designa en hel fabrik. Därför tror Sune att de kanske ska 
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spetsa in sig på att sälja nyckelkunskap i processer. Han beskriver etanolutvinning som 

en process med tio olika delfabriker i en fabrik. SEKAB spetsar in sig på olika 

delprocesser som de tror kommer att vara viktigt för framtida etanolproducenter. 

Målsättningen är att kunna sälja patenterat know how. Därför lägger de mycket tid på 

frågor kring hur tekniken ska skyddas. Sune tror också att SEKAB kommer att kunna 

sälja ingenjörstimmar då de har mycket kunskaper kring hur en etanolanläggning ska 

skötas för att fungera på bästa sätt. De har nu 29 000 drifttimmar i pilotanläggningen.  

Bolagets andra avdelning, Biofuel & Chemicals har en avdelning som tittar på nya typer 

av gröna kemikalier. 

Sune beskriver att de mer eller mindre arbetar efter en Stage Gate modell och att de har 

formulerat en struktur för hur de arbetar. Strukturen går ut på att organisationen har 

veckovis avstämningar samt prioriteringsmöten månadsvis med projektledarna. På 

prioriteringsmötena tittar de på kunduppdrag som har kommit in. SEKAB har också 

kvartalsvis avstämningar i ett IP råd, där de på avstämningen går igenom patent och 

tittar på vad omvärlden gör och vad konkurrenter har patenterat. 

Sune berättar även om tidigare organisationer han har arbetat i och hur synen på 

produktutveckling har ändrats de senaste trettio åren. Han beskriver första generationen 

då forskning inom företag inte var så resultatinriktad och utvecklingsingenjörerna var 

väldigt fria i vad de gjorde med sin tid. Sedan kom 90-tals krisen då många företag 

nästan helt skalade bort sin forskning och utveckling.  Det Sune beskriver som tredje 

generations produktutveckling är en mer marknadsorienterad produktutveckling. 

DomInnova 

DomInnova får uppslag på idéer genom samverkan med kunderna. Samverkan sker dels 

via teknisk kundsupport men också genom affärsområdescheferna. För affärsområde 

Specialcellulosa sker en stor del av försäljningen via agenter, som också kommer med 

input till DomInnova.  

Kristina tar upp affärsområde Lignin som ett exempel. Inom affärsområde Lignin, men 

också för de andra områdena, är Processumsklustret viktigt. Andra viktiga delar för att 

få uppslag till nya idéer är kontakter med olika universitet men även andra företag och 

olika typer av institut. Även genom nätverk, särskilt Bengt Joenson (affärsområdeschef 

Lignin) som är väldigt intresserad av affärsutveckling, kommer med idéer kring 

produktutveckling. Ytterligare källor kan vara exempelvis en operatör eller 

examensarbete, som är ett bra sätt att lära känna nya människor. För att poängtera hur 

Kristina ser på idétillförsel säger hon: ”Open innovation är ett modeord, man kan nog 

säga att vi på Domsjö har levt Open innovation jämt och idag gör vi det verkligen när vi 

satsar på produktutveckling”. – Kristina Elg Kristofferson 

DomInnovas filosofi kring idéer är att alla inom Domsjö fabriker kan komma med idéer 

och att DomInnova har en lista med idéer, kandidater och projekt. Kristina menar att 

idébanken inte kan bli för stor, hon menar också att de kan bli mer aktiva i att 

marknadsföra att de som arbetar i fabriken ska komma med idéer. ”Idésidan ska 

blomstra, med kandidater blir man lite mer krass”. – Kristina Elg Kristofferson 

DomInnova bedriver ingen egen forskning men drar i trådar där de upplever att det inte 

finns tillräckligt med forskning. I situationer där de tror att det kan bli en produkt om 5-

10 år samarbetar de med andra i utvecklingen. DomInnovas utvecklingsingenjörer 

lägger huvudfokus på utveckling av sådant som kan bli en produkt inom två till tre år. 
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Viktigt i sammanhanget är att DomInnova som organisation är mycket ung och att 

organisationen befinner sig en utvecklingsfas.   

Kristina beskriver också ett av de större projekten. Projektet görs i tre etapper och om 

projektet fortsätter kommer de ha en färdig produkt om cirka tre år. Första delen av 

projektet är en förstudie som går ut på att verifiera om tekniken fungerar samt en kalkyl 

på hur mycket det kommer att kosta att producera. Del två kommer att gå ut på att 

undersöka investeringskostnaden då delar av fabriksprocessen måste byggas om för att 

kunna tillverka produkten. Kristina menar att de tänker stegvis på ett eller annat sätt 

oavsett om det gäller små eller stora projekt. Hon menar också att Processum är en bra 

organisation att använda sig av för att prova utveckling av produkter med ovissa 

förutsättningar. Anledningen till detta är att det inte kostar så mycket att testa något på 

idéstadiet genom Processum. Ett krav för att DomInnova ska gå vidare med en 

produktutvecklingsprocess är att de har minst en kund som är intresserad av att vara 

med i utvecklingen av den tänkta produkten. Kristina påtalar dock att om de går vidare 

tror de alltid att det finns flera kunder. Nyligen har DomInnova identifierat att de 

behöver en person med marknadskunskap. De kommer därför anställa en 

marknadsanalytiker. Kristina tror att det är viktigt att ha någon med marknadsroll, när 

de undersöker potentialen kring nya produktområden. 

Processum 

Hur Processum får uppslag till idéer varierar mycket. Gunnars roll är att väva ihop idéer 

från en eller flera medlemsföretag och sedan forma ett koncept av idéerna. Han menar 

att svårigheten ligger i att lyssna på vad alla har att säga och sedan få ihop det till ett 

koncept. Konceptet skapar han med hjälp av erfarenheter och akademisk kunskap.  Ofta 

handlar det om ett avfall som har potential att bli en kommersiell produkt. För att 

Processum ska göra någonting av det krävs att minst två av medlemsföretagen är 

intresserade att satsa resurser. Gunnar menar att det krävs en kritisk massa av 

intressenter för att Processum ska satsa resurser. Processum har inget formellt system 

för hur de arbetar med produktutveckling men har nu börjat se behovet av mer 

formalisering. Nu har varje medlemsföretag en fadder på Processum att bolla idéer och 

problem med. Gunnar menar att inget företag är utan problem och utvecklingspotential.  

Han menar också att det är viktigt att utvecklingsprojekten kan generaliseras så att 

resultaten hjälper flera företag. Processums utvecklingsingenjörer har en informell 

mötesstruktur. FoU rådet blir ett naturligt bollplank för att lyfta nya idéer. FoU rådet 

består av 10-12 personer, VD, några professorer från universitet och representanter från 

medlemsföretagen. För att en idé ska börja utvecklas måste någon inom Processum vara 

intresserad av att driva projektet. Den tänkta projektledaren skriver sedan en 

projektbeskrivning som tas upp i FoU-rådet. I FoU-rådet kan upp till 200 000 kr beviljas 

om idén anses ha en teknisk och ekonomisk potential. Gunnar anser att Processums roll 

ibland blir lite oklar då de inte ansvarar för den framtida försäljningen.  

Domsjö affärsområde Lignin 

Bengt Joensson är affärsområdeschef för lignin. För uppslag till nya idéer händer det att 

han sitter och bollar idéer med Hans Grundberg som är doktor i kemi. Vid de 

situationerna kommer Bengt med idéer om nya produkter och användningsområden 

medan Hans säger vad som är möjligt. Bengt menar att det är svårt att avgöra när en idé 

egentligen uppstår och att idéer kan komma genom att sitta och spåna. Att det är en 

blandning av erfarenhet, kunskaper, teoretiska kunskaper och impulser. Han menar att 

det är viktigt att vara ute bland kunderna och säger följande: ”Det är en sådan där 
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gammal sanning: You can`t do business sitting on your ass, man måste vara ute bland 

folk”. – Bengt Joensson. Just nu funderar Bengt kring olika sidoprojekt för lignin, och 

är lite involverad i samarbete med Processum som tittar på idéerna. Bengt menar att han 

arbetar strukturerat men att han inte ser något behov att använda någon viss typ av 

styrmodell.  

Fältcom 

Just nu arbetar FältCom inte under någon formell struktur för hur de går tillväga för att 

utveckla produkter. Själva värderingsgrunden för hur företaget bör arbeta med sin 

produktutveckling är under reformation just nu där målet är att företaget ska försöka 

arbeta mer strukturerat. 

”Just nu arbetar vi med vad jag kallar ”förresten-metoden”. Förresten har vi tänkt på det 

där? Oj nej, nej, nej jamen du vi måste göra det där!” –Michel Gautier 

Michel upplever att de inte arbetar med produktutveckling tillräckligt professionellt och 

att bristande strukturer leder till tidsförluster. Han anser också att pressade marginaler 

innebär att de på samma tid måste leverera mer, därför är det viktigt att vara effektiva. 

Idéer genereras främst genom kunder. FältComs kunder är grossister som säljer vidare 

till slutkund. Michel anser att grossisterna är kunniga om vad kunden efterfrågar. 

Grossisterna framför önskemål om nya produkter eller modifikationer av befintliga. 

Speciellt bra är de idéer som uppkommer genom att ett kundbehov upptäcks. Då har 

FältCom en möjlighet att vara tidigt ut på marknaden då inte behovet täcks av 

konkurrenter eller företagets egna produkter. De får också idéer genom att studera 

konkurrenternas nya produkter vid olika mässor. Det handlar då till exempel om att 

upptäcka konkurrenters fördelar som inte finns i den egna produktportföljen. Den här 

typen av idéer ger konkurrenterna en stor fördel då den egna produkten kanske inte är 

ute på marknaden förrän om ett år.  

FältCom avbryter sällan projekt då det är väldigt kostsamt att lägga många arbetstimmar 

på projekt som inte blir något av. Förra året hade FältCom en produkt under utveckling 

där de upptäckte att hårdvaran inte räckte till för att klara av mjukvaran. FältCom 

bedömde att mjukvaran var så pass bra att de la projektet på is. 

Algoryx 

Idéer uppstår till viss del genom brainstorming men mest genom att Algodoo är ute på 

mässor där de träffar lärare och elever som kommer med synpunkter på produkten. 

Utöver det har Algodoo ett forum på hemsidan där användare kan komma med 

utvecklingsidéer. De delar in idéerna i två kategorier, funktioner som säljer programmet 

och små ändringar som gör programmet mer användarvänligt. Lucia förmedlar 

kontakterna kring säljkritiska delar och utvecklarna tittar i forum för att få input till 

modifikationer i programmet. Eftersom det inte finns någon direkt konkurrent till 

Algodoo tittar de på andra spel för att få inspiration till utvecklandet av produkten. De 

har inte något system för att utveckla produkter men Lucia menar att de arbetar mycket 

med CRM på olika sätt. Då det inte finns någon konkurrent är prissättning en svår fråga. 

Just nu testar Algoryx fram olika prisnivåer.  
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5.1.2 Tema kommersiell bedömning 
Norrmejerier 

En marknadsanalytiker tittar på hur försäljningsstatistik ser ut, följer 

konsumentrapporter och trendanalyser på heltid.  

”Vi har upptäckt potentialen av att ha en marknadsanalytiker” – Karin Hallin-Saedén. 

Nackdelen med att jobba som Norrmejerier gör är att det är en föränderlig marknad. 

Ibland är det bra att vara först och ibland är det bättre att vara tvåa. Ibland kan det vara 

kört om det blir två på marknaden. Norrmejerier har aldrig några garantier att 

produkterna tas in i ICAs eller COOPs sortiment.  

Kundinvolvering blandas alltid in vid ”vilda” idéer om helt nya produkter och ibland 

vid förslag om smakbyte. ”Om vi aldrig skulle fråga konsumenterna blir det 

produktutvecklarens produkt” – Karin Hallin-Saedén. Ibland görs konsumenttesterna av 

Norrmejerier själva men det finns en svårighet i att kundens tycke är väldigt olika. 

Norrmejerier kan inte få svar på hur de ska göra produkten bara vad kunden tycker om 

produkten. Samtidigt pointerar Karin betydelsen av kundmöten på följande sätt: 

”Kundtester blir ett sätt att möta kunderna så vi inte blir hemmablinda här”. – Karin 

Hallin-Saedén. De får lita på statistik om produkten eller liknande konkurrenter. 

SEKAB 

Sune menar att det för vissa produkter är bra att styra produktutvecklingen väldigt hårt 

men risken är att nyhetsvärdet då går förlorat. Han pointerar dock att forskning inte går 

att planera för mycket, då kan inga stor framsteg göras utan det blir istället bara lite 

förbättring av det befintliga. Han beskriver det på följande sätt: ”SEKAB håller på med 

en verksamhet som handlar om att göra språng, det handlar om att övertyga omvärlden 

och skapa trovärdighet” – Sune Wännström. Han menar dock att det finns många 

företag som har en medveten strategi som går ut på att göra små förbättringar. 

Sune berättar om hur synen på forskning och utveckling har förändrats under de år han 

varit yrkesverksam. Första generations produktutveckling beskriver han genom att 

exemplifiera att den centrala forskningsorganisationen varken tänkte på marknad eller 

det tekniska. Han menar ett en trend sedan var att forskningen fördes över på 

affärsområdesnivå. Sune menar att många inom branschen gjorde likadant.  Som ett 

exempel på en mer marknadsorienterad produktutveckling berättar Sune om när han 

arbetade på M-real i början på 00-talet. På M-real gick han in i ledningsgruppen för 

affärsområdet finpapper. Det var en projektstyrningsgrupp med marknadsansvariga och 

försäljningsansvariga men också produktion och FoU som Sune representerade. Sune 

menar att nackdelarna med en sådan projektgrupp är följande: ”Risken med den typen 

av projekt är att de blir för styrda och det inte blir någon forskning kvar.” Han menar att 

fördelen är att man gör regelbundna avstämningar. Han menar också att det inte bra med 

för fri forskning, att det snarare är bra med krav och återkoppling.  

För att summera säger Sune följande: ”Några grundbultar som jag landade i när det 

gäller just FoU och det är som självklart tycker jag i all fall; man ska ha en ansvarig 

projektledare. Jag tror också på att man bygger upp projekten i form av ett antal mindre 

delprojekt. Där ska man gärna ha flera personer involverade för forskning är ju inte 

enmansjobb, man kan ta in lite externa aktörer inuti ett projekt men en person som sitter 

som sammanhållande länk, som övergripande projektledare. Det ska också finnas en 

väldigt tydlig uppdragsgivare eller kund till projektet som äger projektet, någon som 
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äger projektet och som också har mandat att fatta lite beslut. Kunden kan vara 

bollplanket till projektledaren. Viktigt med en tydlig projektägare. Om det är ett stort 

projekt ska man ha en styrgrupp med olika representanter, exempelvis externforskare 

och någon form av marknadsmänniska.” – Sune Wännström 

En definition av produktkoncept och kundgrupp ska göras tidigt. Om det säger han: ”Ja 

fundera ska man nog göra tidigt, redan från början”. Han menar dock att det är viktigt 

att bygga in en flexibilitet. ”Man får styra regelbundenheten i avstämningarna efter hur 

vagt projektet är” Sune menar dock att det är viktigt att få med en kund eller än 

avlämnare. Sune menar också att SEKAB gör mer eller mindre systematiska 

bedömningar av marknadsfrågor. 

Sune menar att en kund bör involveras i projektet så fort det finns en kund. Han menar 

att svårigheter kan vara att hitta rätt person, en person som bidrar med konstruktiv 

kritik. För SEKABs del sker kundinvolveringen genom riktade möten med leverantörer.   

DomInnova 

Det är olika när kund tas in i projekt beroende på typen av produkt. 

Utvecklingsingenjörer är inte ute och träffar kunderna så mycket. Kontakten med 

kunder sker istället i huvudsak genom affärsområdescheferna. Det händer dock att 

utvecklingsingenjörerna träffar kunderna om de kommer på besök. Det är vanligt att 

utvecklingsingenjörerna presenterar en idé för en tänkbar kund. Den tekniska 

bedömningen och marknadsbedömningen löper ofta parallellt men DomInnova har 

ingen systematisk process för hur detta görs.  

Kristina menar också att det kan vara lite känsligt att involvera kunder; ”kunder är det 

viktigaste vi har, projekten måste upplevas positivt”. – Kristina Elg Christoffersson  

Hon menar att det är viktigt att tänka på kundrelationen och om man tror att projektet 

kan bli bra. Viktigt att inte inge falska förhoppningar. Andra problem är att det är en 

svår avvägning att ha med många kunder eller ge en viss kund exklusivitet. Ett 

ytterligare problem kan vara att organisationen nu håller på att utveckla produkter med 

risken att när organisationen kliver framåt i värdekedjan kan det uppstå en 

konkurrenssituation med befintliga kunder. Kunderna motiveras att delta i projekt 

genom att DomInnova motiverar hur de kan tjäna på det. Det har uppstått situationer där 

kunderna har dragit sig ur under ett pågående produktutvecklingsprojekt. 

Kristina menar att drivkraften i produktutveckling alltid ska vara att någon ska vilja 

köpa den tänkta produkten. För Domsjö och DomInnova är ofta en oljebaserad produkt 

den konkurrerande produkten. Bioraffinaderiprodukten måste vara lika bra eller bättre. 

Hon anser också att det är viktigt att hitta ett mervärde.   

Processum 

För att Processums FoU-råd ska satsa pengar på ett utvecklingsprojekt krävs det att 

projektet har både en teknisk och en ekonomisk potential. Det krävs också ett aktivt 

intresse från flera av medlemsföretagen.  I ansökan till FoU-rådet ska det kommersiella 

och tekniska potentialen framgå. Den största summan som FoU rådet kan bevilja är 

200 000 kronor.   

Gunnar upplever det som ett problem att flera av utvecklingsingenjörerna (inklusive han 

själv) inom organisationen i första hand bedömer den tekniska potentialen av en 
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eventuell produkt. Uppskattningen av den kommersiella potentialen menar Gunnar kan 

bli lite godtycklig. Han menar att frågan kring vem som i slutändan ska köpa produkten 

kan glömmas bort. Gunnar utrycker det på följande sätt: 

”Viktigt att förstå vad man håller på med i första hand, det kan bli väldigt lätt att de som 

har samma bakgrund som jag, att man tänker väldigt tekniskt, orealistiskt ibland i alla 

fall i det större perspektivet. Det kan nog vara lätt att man halkar in på, ”det här fungerar 

alltså är det bra”, men då ska man tänka, varför är det bra? Vem ska få slutvärdet av det 

här, var kommer insatsen och investeringen att hamna? Hur kommer den betalas igen?” 

– Gunnar Westin. Kunden bör blandas in så fort tanken väcks på hur investeringen ska 

bära frukt. Vad används idag? Vad kostar det och hur fungerar det? Alla produkter har 

en kostnad för att bli en produkt och det blir någon form av tillverkning. Även om den 

uppkommer som avfall så måste den ändå förädlas.  

Domsjö affärsområde Lignin 

Bengt arbetar inte med någon viss modell för att bedöma de kommersiella 

förutsättningarna, dock har han en affärsplan som han följer. Han ser ingen fördel i att 

arbeta med detaljerade styrverktyg och använder inga mallar eller liknade. Han menar 

att han arbetar på ett strukturerat sätt ändå. Bengt menar att det kan vara bra att använda 

formella verktyg för en person som har mindre erfarenhet men att någon med mer 

erfarenhet klarar sig utan.  

Angående svårigheter med att göra en bedömning och fördelar/nackdelar med tidig och 

väldefinierad bedömning säger Bengt följande: ”Nej det är inga nackdelar men det får 

inte bli en för strikt formalism i själva projekten. Man måste ha högt i tak och man ska 

inte göra några komplicerade rapportrutiner och så vidare. Man måste gör det enkelt. 

Man ska inte slösa tid på en massa byråkrati, det får inte bli för byråkratiskt och 

formaliserat. Det är kreativitet vi pratar om, det kan vi inte inrama i fack för mycket, det 

är viktigt med struktur och det håller vi på att få här”. – Bengt Joensson  

Han säger också följande: ”De som leder projekten ska få fightas för sin idé, det gör 

man inte genom tiosidiga rapporter”, ”Byråkrati hämmar kreativiteten, struktur och 

kreativitet är två olika saker”. – Bengt Joensson  

Bengt menar också att en frågelista eller checklista är bra men det får inte bli stora 

mängder text. Han menar också att det inte går att på förhand bestämma vad som ska ha 

uppnåtts vid ett visst datum. 

Bengt anser att kunderna ska involveras redan på konceptnivå men att det beror på hur 

relationen med kunden ser ut. Bengt försöker arbeta nära kunderna och kundernas 

tekniska personal. Han menar att det är bra att involvera kunden tidigt men att det då är 

viktigt att vara ärlig mot kunden och inte lova kunden att börja producera produkten 

innan det finns en säkerhet att det kommer att bli så. 

Bengt menar också att det är viktigt att inte undersälja. Om företaget går till kunden och 

säger att det har en förbättrad produkt och ber kunderna testa den, är det troligt att 

kunden inte säger hur mycket bättre produkten har blivit. Detta för att den nya kvalitén 

inte ska föra med sig prishöjningar. Därför ska företaget inte lägga alltför mycket tillit i 

allt kunden säger. För att undvika detta menar Bengt att det är bra att involvera cirka tre 

kunder men också få en oberoende bedömning via till exempel ett labb. Ibland ser 
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Bengt svårigheter med är att få kunder att prova produkten, det kostar pengar för 

kunderna att utvärdera en idé på ett tidigt stadium.  

Bengt menar att man inte får göra det för enkelt när man värderar en marknad, alla 

marknader är dynamiska. Exempelvis måste företaget titta på storleken på marknaden 

och hur mycket det påverkar på marknaden om det tar sig in på den.  

Fältcom 

FältCom gör ingen egen marknadsanalys annat än att kontakta grossister i de olika 

länderna där de är verksamma för att höra deras åsikter. Grossisterna gör en egen 

bedömning av marknadspotentialen på nya projekt. De vet vad som kommer att sälja. 

Fackmässor är också viktiga att observera då de visar vad andra aktörer på marknaden 

säljer. Michel menar att om alla säljer samma sak måste det finnas ett behov. Han ser 

nackdelar med att arbeta så då grossister använder mer eller mindre pålitliga metoder att 

bedöma marknadspotentialen. Grossisternas marknadsundersökningar kan vara allt från 

att gissa sig till att en produkt kommer att sälja, till att göra ordentliga 

kundundersökningar. Ofta görs bedömningarna antingen genom att grossisten genom 

egen erfarenhet tror sig veta vad som kommer att sälja eller genom att denne ringer till 

några slutkunder som marknadsundersökning. Michel menar att de analyser som görs 

ofta inte är så vetenskapliga. Michel menar att grossisterna ibland går för mycket på 

magkänsla och inte använder metoder att göra marknadsbedömningen vilket blir ett 

problem för FältCom. Han anser att det finns verktyg att använda, till exempel genom 

att ta hjälp av Exportrådet men det görs sällan. Ibland blandar FältCom in en kund i 

produktutvecklingen ända från idéstadiet. Kunden får då fungera som bollplank.  

För att förtydliga menar Michel att svårigheten med att förstå marknaden är; ”Om ingen 

säljer det vi säljer så har vi antingen mycket försprång eller är helt ute och cyklar.” – 

Michel Gautier. Med detta tror vi han menar att de marknadsanalyser som görs ofta är 

dåligt underbyggda.  

Algoryx 

Lucia arbetar inte med några formella analysmetoder för att bedöma 

marknadspotentialen. Däremot tittar hon på datamognad och datoranvändande i olika 

länder. För att få ut produkten lägger Lucia kraft på att kontakta återförsäljare. Hon har 

fokuserat på Sverige tidigare men eftersom Algodoo, i undervisningssyfte fungerar 

väldigt bra ihop med smartboards och Sverige ligger efter när det gäller att undervisa 

interaktivt med smartboards, riktar hon in sig på marknader i länder där smartboards är 

en naturlig del i undervisningen. Det även svårt att arbeta med att få in Algodoo som ett 

instrument i den svenska undervisningen då det går trögt att arbeta med kommuner. 

Därför satsar Lucia på länder som har hög datormognad. Den kommersiella 

bedömningen för Algoryx består därför i huvudsak av att Lucia bedömer hur mogen 

olika marknader är. Bedömningen består också av att hon analyserar vilka delar som är 

kritiska att utveckla för att möta marknadens efterfråga.  

5.1.3 Tema beslut om resurstilldelning 
Norrmejerier 

Den styrform som används har vi redogjort för under stycket produktutveckling. 

Norrmejerier har en tydlig struktur för vad som ska vara uppfyllt för att de ska satsa på 

ett produktutvecklingsprojekt. En central del är att det finns en tydlig efterfråga för den 

produkt som ska utvecklas. En avstämning görs också med produktion och logistik, 
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därefter görs en kalkyl. Karin menar att vissa projekt blir avbrutna men det är väldigt 

sällan. ”Händer inte så ofta att man avbryter projekt och hänger väl kanske på att vi har 

byggt upp mycket erfarenhet kring vad som funkar och inte funkar och just att man gör 

en bra förstudie och en bra analys från början.” – Karin Hallin-Saedén. Norrmejerier ser 

inga problem med sitt arbetssätt att arbeta med gate och checklistor. 

SEKAB 

Sune menar att det är svårt att vara konsekvent med avstämningar och fördelning av 

resurser. På SEKAB försöker de leva upp till modellen med regelbundna avstämningar 

så gott det går och Sune tror att det är viktigt att ha ett tydligt uttalat ansvar. Sune tror 

att det inom många företag finns för lite utrymme till ”kreativ tid” men att det finns 

vägar runt det problemet, till exempel genom att använda Processum för att pröva lite 

mer vilda idéer. Sune anser att regelbundenhet är en styrka och att det är viktigt att 

kunna prioritera och att ha en beslutsprocess för det. Han ser problem med att vissa kan 

bli störda av styrda processer, det är också viktigt att det inte bli för hattig.  

Sunes personliga erfarenhet är att en produktionsutvecklingsprocess ofta tas fram med 

hjälp av en konsult för att hitta en modell som passar för företaget. Den metod som 

SEKAB använder är framarbetad utan konsult men med teoretiskt inslag.  

DomInnova 

Idag finns ingen modell för hur DomInnova fattar beslut gällande vilka idéer som ska 

bli kandidater. Idén förankras hos affärsområdesansvariga och produktionsansvariga 

men detta görs inte genom formella möten. Kristina menar dock att: ”Nu har man sett 

behov av att formalisera mer på affärsområdesmöten”. – Kristina Elg Christofferson 

DomInnova väljer ut vilka idéer de ska satsa på genom möten med 

affärsområdescheferna. Just nu är cirka fem stora projekt igång. Idéerna är 

huvudsakligen nya produkter inom lignin och specialcellulosa. Flera av projekten görs i 

samarbete med andra organisationer vilket är ett mycket bra sätt att dela kunskap. 

DomInnova driver också många små projekt, dessa projekt drivs ofta i samarbete med 

Processum.   

Processum 

Ett projekt kan maximalt beviljas 200 000 kronor åt gången av FoU-rådet. Högre 

summor kan ansökas om men då krävs styrelsens godkännande. Om ett projekt visar sig 

ha stor potential kan det beviljas ytterligare 200 000 kronor av FoU-rådet. På så sätt blir 

det en form av styrning då ett projekt utan potential inte kommer att beviljas mer 

pengar. När ett projekt har beviljats pengar blir det upp till projektledaren att avgöra om 

projektet kommer att lyckas. Om han eller hon tror att det inte kommer att lyckas är det 

upp till den personen att avgöra det och i så fall bryta projektet. Som exempel tar 

Gunnar upp restprodukten grönlutslam som Gunnar har arbetat med alternativa 

användningsområden för. Det projektet har haft tre milstolpar projektet har beviljats 200 

000 kronor vid tre tillfällen. 

Domsjö affärsområde lignin 

Bengt menar att ibland kan projektledare på Domsjö vara dålig på att avbryta projekt i 

tid. Han pointerar dock att DomInnova är väldigt ny som organisation och inte har fått 

rutiner för detta. ”Viktigt att ha struktur på projektkatalogen, och bryta i tid” – Bengt 

Joensson. Han berättar om egna erfarenheter från andra företag och om projekt som har 
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fått fortsätta alldeles för länge men han menar att det är svårt att bryta ett projekt som 

man redan har satsat mycket pengar på. Han menar att Dominnova har bra rapporter 

kring de olika utvecklingsprojekten och hur de går framåt. 

Bengt menar att värdet av den tänkta produkten ska komma in tidigare, det utrycker han 

på följande sätt; ”Den kommersiella sidan, vad är värdet på produkten av projektet ska 

komma in tidigare. Man ska inte hålla på att jobba i åratal innan man börjar fundera på 

det, samtidigt får man inte hugga huvudet av alla goda idéer. Man måste riskera och låta 

det köra ett tag, men man ska ifrågasätta sig själv och det ska man göra på ett 

strukturerat sätt.” – Bengt Joensson. Han menar att det kan vara bra att ha en lista som 

visar på de tekniska framstegen samt vem som ska köpa det och till vilket pris. Han 

menar dock att det är viktigt att vara pragmatisk och att det inte går att ha en modell för 

små och en modell för stora projekt som användas i alla projekt.  

Fältcom 

FältCom försöker arbeta med faser för att stämma av utvecklingen i projekten, detta 

görs dock inte på ett strukturerat sätt menar Michel. Michel ser ett behov av att bli mer 

strukturerade. Han upplever att de blivit mycket bättre på att arbeta strukturerat de 

senaste fem åren men också att de under det senaste året börjat fundera på hur olika 

metoder för styrning skulle kunna se ut. Michel upplever att en nackdel med att arbeta 

som de gör är att ibland händer det att de går för snabbt fram i vissa delar av 

utvecklingsprocessen och då hänger andra delar inte med. Vidare menar Michel att 

FältCom då får koncentrera sig på att släcka ”småbränder”, det vill säga lösa problem 

som uppstår på grund av bristande struktur. Ett problem kan då vara att de inte får tid att 

marknadsföra sig själva. FältCom jobbar just nu mycket med att ändra sina värderingar 

kring hur tid ska kunna avsättas för att ge företaget en chans att bli mer kreativt.  

Algoryx 

Algoryx avbryter aldrig ett utvecklingsprojekt men de gör ändringar av 

vidareutvecklingar. Lucia skulle vilja föra in lektioner i själva programmet för att öka 

användarvänligheten. Det finns vissa kommunikationssvårigheter mellan 

marknadsavdelning och utvecklingsteamen. När någon utvecklare följer med ut på 

mässor för att träffa kunder brinner dessa för att besvara frågor som handlar produktens 

tekniska kvaliteter men påpekar då ibland brister för potentiella kunder. Det 

kommersiella får stå vid sidan av. 

”Strunta i allt det tekniska, om vi inte kan skaffa lektioner kommer vi inte sälja något i 

alla fall. Det spelar ingen roll om ett verktyg ser snyggt ut eller om man har någon extra 

teknisk grej, vi måste få det vi har att fungera på riktigt. Det är alltid säljsida mot teknik. 

I Nortel var det likadant. De fokuserar på den tekniska biten medan jag vill att det ska 

bli levererat tidigare.” – Lucia om obalansen mellan teknik- och marknadsavdelningen.  

Lucia anser att det finns nackdelar med att vara för marknadsdriven. Ett företag måste 

se till att en bred bana styrs mot ett mål. Företaget får inte hoppa runt på olika koncept 

för mycket. Utvecklingen styrs mycket av marknad men företaget bör hålla en rak linje 

kring vem produkten produceras för. Till exempel kan Algodoo tillverkas till ett vanligt 

spel men Algoryx vill att det ska riktas mot fysikutbildning.  

I utvecklingen av produkten används en grupp med testkunder för att ta reda på vilka 

moment som kunderna vill ha med i programmet. Tidigare använde Algoryx forumet till 
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att få in information om modifikationer. Algoryx fann att det var bra att arbeta med 

testgrupper då de kunde ha direkt korrespondens med de som hade synpunkter.  

5.1.4  Tema allmänna frågor 
Norrmejerier 

Karin menar att det finns nackdelar med att använda styrda 

produktutvecklingsprocesser. Det kan exempelvis vara om en tidig och detaljerad 

marknadsundersökning leder till att en produkt som hade kunnat bli framgångsrik sågas. 

Det är viktigt att våga testa utan att lägga för mycket resurser på testet. Karin menar 

också att nya produkter tar längre tid att ta beslut om. Norrmejerier tycker också att det 

är viktigt att utrymme för kreativ tid skapas då det ger mer ”wild and crazy” input. Hon 

menar dock att det inte får bli för fria tyglar, då det behövs en bra balans och tydliga 

mål. Norrmejerier jobbar allt mer med innovativt tänkande för att de anser att det är 

något som måste öka. Hon beskriver också att norrmejerier försöker hitta strukturer för 

hur personalen kan tänka mer innovativt.  

Karin utrycker sig på följande sätt; ”Måste vara strukturerad och formaliserade i 

grunden, även i innovationstänket. Det är hemskt lätt att ha brainstorming möte och 

komma med tusen kreativa idéer men man måste ha någon struktur för hur man tar hand 

om dem och bearbetar dem. Det kan ju vara att man kommer med idé A men det blir 

produkt C eller D. Vi kan ta ett hörn av idén på en ”crazy” idé och omvandla så att den 

blir möjlig för att vi i slutändan ska ha råd att marknadsföra den, så att det är både och.” 

– Karin Hallin-Saedén. 

Karin ser en risk med att om Norrmejerier är för strukturerade kommer de inte att våga 

tänka i nya banor. De upplever att de måste avsätta tid till innovation. Det är dock 

viktigt att jobba med struktur. Företaget har som mål att kreativ tid ska utgöra fem-tio 

procent av arbetstiden. 

SEKAB 

Sune anser att nackdelen med en för styrd process och en för tidig definiering av 

marknadsförutsättningarna kan vara att man sågar projekt som hade kunnat bli bra. Han 

tror att det är viktigt att våga testa saker utan att lägga mycket pengar i det. Han anser 

också att kreativ tid är viktigt men måste finnas ett mål.  

Dominnova 

När vi ställde frågor kring till vilken grad produktutveckling ska formaliseras och hur 

tidigt en marknadsbedömning ska göras svarade Kristina: ”Nackdelen kan vara att 

projekt som hade kunnat bli bra sågas om man gör en marknadsbedömning tidigt.” 

Kristina menar att det är viktigt att våga testa saker utan att lägga mycket pengar i det. 

Hon anser också att kreativ tid är viktigt men att det måste finnas ett mål.  

Processum 

Gunnar anser att det finns skillnader i hur hård styrningen bör vara samt vilka metoder 

som bör användas för att analysera den kommersiell potential beroende på vilken typ av 

produkt det rör sig om. Han anser att om produkten har en befintlig marknad så är 

situationen annorlunda jämfört med om marknaden inte är given.  
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Domsjö affärsområde lignin 

Bengt menar att det är viktigt med kreativ tid, och att det på Domsjö finns det ett 

utrymme för detta, ex. måste inte motivera små beslut med en massa sidor text. Bengt 

menar att det behövs intraprenörer och att både Domsjös VD och ägare har en 

intraprenörskapssanda. Han menar att det är viktigt att vara strukturerad men att 

affärsutveckling inte får bli för strukturerat. 

”Business är människor, affärsutveckling är business och affärsutveckling är ingen 

stabsfunktion som ska sitta och bara kontrollera. Idéer lever och flyger.” Han menar att 

inget kan ersätta face to face kontakt med människor. Bengt pointerar dock att det är 

viktigt att vara strukturerad och göra en bra investeringskalkyl.  

Fältcom 

Nackdelarna med att inte ha styrda processer upplever Michel vara att det kostar tid att 

inte ha en bra metod för produktutveckling. Han menar att utan styrda processer är det 

lätt att bli ineffektiv och upprepa gamla misstag. Han anser att tid är pengar och att tid 

utanför marknaden leder till förluster på grund av att man då inte säljer produkter. 

Samtidigt ger det konkurrenterna tid att etablera sig. FältCom har jobbat mycket på 

magkänsla förut i form av att de utvecklar en produkt som de tror att kunderna vill köpa. 

Michel berättar att nu har de börjat blanda in kunden tidigare för att ta reda på 

kundernas intresse för den tilltänkta innovationen. Michel berättar att andra inom 

branschen säljer en produkt först och utvecklar produkten efter den är såld. Han säger 

att Fältcom kommer att börja göra likadant. Fördelen med detta anser han vara att veta 

om det finns nog med kundunderlag att utveckla produkten så de inte hamnar i en 

position där de tror att de utvecklat något bra, bara för att upptäcka att när de väl 

kommer till marknaden inte finns någon efterfråga. Michel anser att det finns en risk 

med att använda sig av den metoden ifall de inte hinner med att tillverka produkten 

innan deadline för leveransdatum löper ut. Michel menar att risken då kan vara att man 

tappar kunden.  

Avslutningsvis anser Michel att graden av styrning bör anpassas efter vilket 

utvecklingsprojekt det rör sig om. Han menar att om det är det en liten modifikation på 

en produkt kan det passa bra att styrningen inte är så hård men om det är ett stort nytt 

projekt bör det vara lite hårdare styrning.  

Algoryx  

Algoryx ser fördelar med styrda arbetsprocesser då de lättare kan förklara för kunden 

vad som är på väg att hända i programmet. Lucia berättar att när en ny release har 

släppts så kommer de att dra upp riktlinjer för hur programmet ska utvecklas vidare. 

Lucia menar att nackdelar med hård styrning vid produktutveckling kan vara att idéer 

sågas utan att en ordentlig marknadsundersökning gjorts. Hon menar att det är viktigt att 

våga testa saker utan att lägga för mycket pengar i det.  

Sammanfattning  

Nedan följer några för studien viktiga slutsatser som vi har gjort med utgångspunkt av 

de svar vi fått vid intervjuerna.  
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 Många av respondenterna upplever stora svårigheter att bedöma den 

kommersiella potentialen vilket leder till att de upplever stor osäkerhet i dessa 

frågor.  

 Många upplever ett behov av mer styrda processer. 

 Flera av respondenterna anser att ostrukturerad produktutveckling leder till 

tidsförluster. 

 Flera av respondenter tror att mer styrd produktutveckling (högre grad av 

formalisering) skulle vara till fördel för deras arbete. 

 Ett antal respondenter har påtalat vikten av god dokumentation. 

 Många respondenter anser att en kommersiell bedömning bäst görs med någon 

form av kundinblandning antingen direkt eller indirekt (slutkund eller grossist) 

 Flera respondenter påtalar vikten av att inte lova kunden mer en man är säker på 

att kunna uppfylla. Det kan handla om att vid kundinvolvering inte lova kunden 

att man kommer att tillverka det produktkoncept man prövar på kunden.  

 Många av respondenter menar att produktens innovationsnivå påverkar vilken 

grad av styrning utvecklingen ska ha. 

 Många av respondenterna har nämnt begreppet Open innovation och att de 

arbetar på det sättet. 

5.2 Fallstudien 
Projektet som vi har fått följa går ut på att göra en kommersiell stallströprodukt från 

returfiber. Returfiber är en restprodukt vid återvinning av wellpapp. En ny fiber kan 

återanvändas 6-7 gånger, sedan har fibern blivit för kort för att kunna bli nytt papper. 

Tidigare försök har visat att returfiber passar bra som stallströ. Följande organisationer 

är inblandade i projektet: Processum, Ragn-sells, M-real, och SCA. Den kommersiella 

utgångspunkten är att produkten kan möta en stor efterfråga då den vanligaste produkten 

idag (kutterspån) har stigit mycket i pris och väntas fortsätta stiga då spånet har ett stort 

värde som biobränsle. Produkten beskrivs mer i detalj i (bilaga två). Produktens 

innovationsnivå ligger inom inkrementell utveckling därför att substitutprodukter finns 

på en marknad och substituten har funnits länge. Produkten och den marknad som 

produkten ska säljas på ligger helt eller delvis utanför de inblandade företagens 

kärnverksamhet. Vi kommer att analysera hur frågor kring den kommersiella 

potentialen har hanterats under fallstudien men även hur styrt projektet har varit.  

Under hösten 2010 tog Processum beslut att tillsammans med Ragn-sells, M-real och 

SCA genomföra ett projekt med målet att undersöka hur returfiber skulle kunna 

kommersialiseras.  

Idén att göra en stallströprodukt av returfiber kom från en anställd på Ragn- sells. Ragn-

sells tog fram material och genomförde produktester första gången under 2007. Resultat 

under de första testerna var misslyckade på så sätt att returfibret hade för hög fukthalt 

och blev till klumpar när det frös. En annan nackdel med tidigare produkttester var att 

det gjordes på ett relativt ostrukturerat sätt i form av att kunderna fick prova produkten 

utan några instruktioner om att de skulle ge feedback samt att projektet inte 

dokumenterades.  

Som observatörer i fallstudien har vi varit med vid genomförandet, planering och analys 

av koncepttester. Innan försöken startade följde vi med en hästägare till ett stall där vi 

försökte skapa en förståelse för hur hanteringen går till och vilka produktfaktorer som är 

viktiga att uppfylla. Vid de försök som har genomförts under våren har testkunderna 

dels fått svara på frågor som handlar om den produkt de använder idag och dels svarat 
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på frågor som berör hur de upplever egenskaperna i produkten fiberströ jämfört med 

den produkt de använder idag. Denna gång har dokumentationen varit mer noggrann. 

Tanken var att projektet skulle löpa från september 2010 till april 2011 men projektet 

har blivit cirka två månader försenat. Den ursprungliga tidsplanen såg ut på följande 

sätt: 

September, Oktober Undersöka alternativen tillsammans med 
Ragn-Sells 

November, December Titta närmare på de mest lovande 
alternativen 

Januari, Februari, Mars Utföra försök med de mest lovande 
alternativen 

April Utvärdera 

 

Produkten håller nu på att testas av ett antal kunder och testerna har hittills varit positiva 

på så sätt att kunderna upplever de egenskaper returfiber har som ett fullgott substitut 

till den produkt de idag använder. (Se bilaga 3 och 4 för mer information om 

kundundersökningar)  

Projektledaren Gunnar Westin menar att frågor som rör bedömning av 

marknadspotential, kundpreferenser, investeringsmotiv och försäljningskanaler ofta 

uppstår. Processum har mycket god kompetens i vilka produkter som kan utvecklas och 

produceras med trädet som bas. Svårigheten för organisationen ligger i att de saknar 

metoder för att bedöma vilka produkter som kan bli kommersiellt framgångsrika. Andra 

problem är som tidigare nämnt att få stora aktörer med tydliga huvudprodukter att 

intressera sig för produkter som ofta ligger utanför deras kärnkompetens.  

Att kommersialisera nya produkter en utmaning för företagen inom klustret. Trots detta 

är intresset stort då produkterna kan bidra med att hitta klimatsmarta tillväxtalternativ. 

”Idén är att skapa hållbar tillväxt genom att utveckla ny kunskap, biobaserade 

produkter, kemikalier, drivmedel och nya energilösningar från industrins 

procesströmmar. Nyckeln är att nyttja och kombinera dessa strömmar på ett energismart 

och nyskapande sätt för att möta 2000-talets energi- och klimatutmaning” (Biofuel 

Region, 2011).  
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6 Analys 
Denna studie handlar om att förstå hur osäkerhet kring den kommersiella potentialen 

kan hanteras tidigt i en produktutvecklingsprocess. I den teoretiska referensramen har vi 

presenterat ett antal metoder och verktyg för hur den kommersiella osäkerheten kan 

hanteras beroende på produktens innovationsnivå, intervjuer och fallstudie har bidragit 

med mycket förståelse för denna problematik. Vi kommer att analysera vilka svårigheter 

som kan uppstå kring bedömningen av den kommersiella potentialen. En del av vårt 

resonemang bygger på när och på vilket sätt affärsanalysen bör genomföras. En annan 

faktor som vi kommer att analysera är fördelar och nackdelar med en hög grad av 

formalisering vid utveckling av nya produkter. Analysen kommer att följa 

tematiseringen som vi har använt oss av i intervjuerna. Det empiriska materialet inom 

varje tema kommer att analyseras utifrån de faktorer som tidigare forskning har visat är 

av stor betydelse.  

Tema Produktutveckling 

 Innovationsnivåns betydelse för graden av styrning 

 Linjär eller dynamisk produktutveckling 

 Hård eller mild styrning 

 Graden av struktur  

 Teknik- eller marknadsdriven  

 

Kommersiell bedömning 

 Kartläggs både tekniska och kommersiella aspekter tidigt 

 Detaljerad förstudie – i vilken utsträckning, fördelar och nackdelar  

 Marknadsanalysmetoder 

 Kundinvolvering 

Beslut om resurstilldelning 

 

 Graden av formalisering vid beslut 

 Hur utvärderas den kommersiella potentialen under utvecklingsarbetet 

 Hur idéer väljs ut 

 

Allmänna frågor 

 Diskussion och övriga synpunkter 

6.1 Analys produktutveckling  
Ett mål i valet av intervjupersoner var att de skulle representera både företag som 

huvudsakligen förbättrar befintliga produkter och företag som arbetar med att ta fram 

radikalt nya produkter. I figur arton har vi placerat in de intervjuade företagen. Figuren 

förklarar innovationsnivån på de produkter företagen utvecklar samt vilken grad av 

formalisering företagen använder sig av. De antaganden vi gör i figuren grundas dels på 

den information som har framkommit vid intervjuerna men också den information vi 

har skaffat oss via företagens hemsidor samt annan publik information. Vi är medvetna 

om att vår insyn i företagen samt vår förståelse för företagens verksamhet är begränsad. 

Modellen ska därför ses som vår upplevelse av verkligheten och inte som en exakt 
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sanning.  

 

Figur 18: Egen tolkning av graden av formalisering och innovationsnivå hos de intervjuade företagen 

Norrmejerier arbetar i huvudsak med inkrementell produktutveckling och har en hög 

grad av styrning i projekten där de arbetar med vad Karin uttryckligen säger är ”Gates”. 

Arbetssättet norrmejerier använder går ut på att vissa kriterier skulle vara uppfyllda 

innan ett beslut fattas att projektet ska gå vidare till ”nästa nivå”. Norrmejerier arbetar 

med en tydlig avstämning, vid avstämningarna finns alla funktioner i företaget 

representerade. Karin anser att det är av stor betydelse med en bra förstudie och analys 

för att framgångsrikt utveckla nya produkter vilket också Ernst (2002) och Cooper 

(2001) har bevisat är av stor betydelse. Norrmejeriers arbetssätt är väldigt likt 

tillvägagångssättet vid användande av Stage Gate modellen. Produktrådet fungerar som 

”gatekeepers” och en viktig del av dess funktion är att se till helheten mellan de olika 

projekten. Vidare har Norrmejerier delat in produktutvecklingen i sex steg. Mellan varje 

steg fungerar produktrådet som en typ av ”gatekeeper”. En mycket standardiserad del är 

att en checklista med olika krav ska vara uppfyllda innan projekteringen startar. Det 

liknar i mycket stor utsträckning Coopers (2001) Stage Gate modell.   

Till skillnad från Norrmejerier arbetar SEKAB med radikal utveckling i större 

utsträckning. ”SEKAB håller på med en verksamhet som handlar om att göra språng ” – 

Sune Wännström. Att inrikta verksamheten på att göra ”språng” innebär att utveckla 

produkter med en hög innovationsnivå (Ottosson, 2009; Bessant & Tidd, 2007). Något 

mycket intressant gällande hur SEKAB arbetar med produktutveckling var att de 

faktiskt uttalat använde sig av Coopers Stage Gate modell i företagets 

produktutvecklingsprocesser. SEKAB arbetar med prioriteringsmöten månadsvis och 

vecko- och kvartalsavstämningar. Sune beskrev några faktorer som han anser är av stor 

betydelse vid produktutveckling. Han anser att vid stora projekt är det viktigt med en 

styrgrupp där olika kompetenser finns representerade. Lika viktigt anser han det vara 

med en ansvarig projektledare. Liknade slutsatser har framförts av Ernst (2002) och 

Cooper (2001). Sune anser att graden av styrningen bör anpassas efter hur vagt projektet 
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är och även om projektet har en tydlig deadline. Vidare anser Sune att risken med för 

styrda projekt är att formaliseringen tar död på forskningen. Sunes resonemang kring 

riskerna med allt för styrda produktutveckling stämmer väl överens med Frishammar 

(2008) som menar att en rimlig avvägning måste göras gällande graden av 

formalisering.  

Både SEKAB och Norrmejerier använder sig i stor utsträckning av en modell som 

liknar Stage Gate modellen. Innovationsnivån på de produkter som företagen utvecklar 

skiljer sig mycket samtidigt som båda företagen arbetar med produktutveckling på ett 

relativt linjärt sätt. I figur fem redovisades Ottossons (2009) syn på hur styrningen bör 

skilja sig beroende på om det rör sig om Need, Want eller Wish produkter. 

Resonemanget om att styrningen påverkas av hur vagt projektet är sammanfaller med 

Ottossons (2009) tankegång att en mer dynamisk styrning är att föredra vid projekt som 

inte har all information tillgänglig.  

Både DomInnova och Processum har ett brett spektrum gällande innovationsnivå för de 

produkter de utvecklar. Detta för att de vill utveckla produkter av det som kommer ur 

procesströmmar. Innovationerna blir därför ofta tekniskt drivna enligt figur fyra. Vissa 

innovationer är dock marknadsdrivna. Utifrån Trotts (2008) definition av teknikdriven 

kontra marknadsdriven innovation så kan DomInnova och Processum anses vara både 

teknik- och marknadsdrivna. Detta innebär inte att företagen saknar marknadsfokus. 

Kristina menar att drivkraften i produktutveckling alltid ska vara att någon ska vilja 

köpa den tänkta produkten. För många av produkterna som de båda företagen arbetar 

med att utveckla finns det en konkurrerande petroleumbaserad produkt men de 

utvecklar också produkter som är av en mer radikal karaktär. Både DomInnova och 

Processum har en relativt låg grad av formalisering i deras respektive 

produktutvecklingsprocesser. På så sätt är de båda organisationerna mer dynamiska än 

de är linjära i det sätt de arbetar med produktutveckling.  

Domsjö, affärsområde Lignin kan ses som ett inkrementellt produktområde. 

Anledningen till detta är att arbetet i huvudsak fokuseras på att förbättra den existerande 

produktens egenskaper samt att en befintlig marknad finns med existerande 

substitutprodukter. Viss forskning görs dock där nya andra användningsområden 

undersöks så vissa projekt kan tänkas handla om Want koncept (Ottosson, 2009) och 

produktutvecklingen är både marknads- och teknikdriven (Trott, 2008). Bengt anser inte 

det går att ha en modell för små och en modell för stora projekt som skulle fungera i alla 

sammanhang. Detta stöds också av Ottosson (2009) och Holmdahl (2010). Men Bengt 

anser samtidigt att det är viktigt att vara strukturerad. Bengts resonemang om 

motsättningen mellan formaliseringsgraderna är väl grundat enligt tidigare forskning. 

Tankegången stämmer överens med balansgången mellan innovation och effektivitet 

som diskuteras av Frishammar (2008). Domsjö, affärsområde Lignin kan därför antas ha 

en relativt låg grad av formalisering.  

FältCom arbetar både med inkrementell och mer radikal produktutveckling. Detta för att 

de i stort modifierar befintliga produkter, men även har projekt där de jobbar aktivt för 

att bli först ut på marknaden med nya produkter. Företaget har en väldigt låg grad av 

formalisering och Michel uttrycker det genom vad han kallar ”Förresten-metoden”. 

Michel ser svagheter med det och menar att de strävar efter att bli mer formaliserade. 

Det stämmer väl överens med Ernst (2002) som har bevisat att en genomtänkt process 

är av stor betydelse. Företaget är betydligt mer dynamiskt än vad de är linjärt i sättet de 

arbetar med utveckling av nya produkter enligt Ottossons (2009) figur två. Michel 
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upplever att de inte arbetar med produktutveckling tillräckligt professionellt och att 

bristande strukturer leder till tidsförluster. Det stämmer väl överens med de slutsatser 

som Cooper (2007) och Butscher & Laker (2000) presenterar. Dessa forskare menar att 

ett ostrukturerat arbetssätt leder till tidsförluster för många organisationer vilket det 

verkar göra för Fältcom. Det arbetssätt som FältCom använder sig av kan betraktas som 

både teknikdrivet än marknadsdrivet enligt Trott (2008).  

Även Algoryx har en låg grad av formalisering i det sätt på vilket de utvecklar 

produkter och har ett mer dynamiskt än linjärt arbetssätt enligt Ottossons (2009) figur 

tre. De produkter företaget utvecklar är varken helt radikala eller helt inkrementella. Det 

baserar vi på att de försöker gå in på en marknad som är väldigt ny. De utvecklar ett 

program för virtuell fysikundervisning och det finns ingen given konkurrent.  Produkten 

är alltså ny och potentiellt banbrytande vilket Bessant & Tidd (2007) i sin illustration i 

figur två skulle klassificera som radikal. Lucia menar att det ofta finns en konflikt 

mellan marknad och teknik vilket hon uttrycker på följande sätt: ”Det är alltid säljsida 

mot teknik. I Nortel var det likadant. De fokuserar på den tekniska biten medan jag vill 

att det ska bli levererat tidigare.” Utifrån det sätt som Lucia framställer det kan Algoryx 

varken ses som helt teknikdrivna eller helt marknadsdrivna enligt Trott (2008) 

6.2 Analys kommersiell bedömning 
Karin på Norrmejerier utrycker sig på följande sätt: ”Vi har upptäckt potentialen av att 

ha en marknadsanalytiker”, ”Om vi aldrig skulle fråga konsumenterna blir det 

produktutvecklarens produkt” – Karin Hallin-Saedén. Det visar att Norrmejerier är 

marknadsfokuserade. Detta stöds av Ernst (2002). Samtidigt ser hon svårigheter med att 

blanda in kunderna för tidigt då hon menar att kunderna bara kan svara på om de tycker 

om produkten eller inte. Detta resonemang liknar Hamel och Prahalad (1994) som 

menar att en marknadsundersökning kan klargöra viktiga aspekter kring ett 

produktkoncept men att marknadsundersökningar sällan leder till att nya koncept 

identifieras. Karins resonemang får också stöd av Trott (2001) som menar att en 

marknadsundersökning inte är till hjälp för att ta fram ett koncept om substitutprodukter 

används i hög grad. När Norrmejeriers produktråd beslutar om en produkt ska gå vidare 

till nästa steg finns flera kompetenser representerade. Ernst (2002) menar att blandade 

kompetenser är en viktig framgångsfaktor vid utveckling av nya produkter.   

SEKAB arbetar med kundinvolvering genom riktade möten med leverantörer. Sune 

anser att en kund ska involveras så fort det finns en kund och han anser att svårigheten 

med kundinvolvering kan vara att hitta en person som bidrar med konstruktiv kritik.  

Det kan liknas med Lagrosens (2005) resonemang att kunder ibland vet för lite om ett 

koncept för att kunna bidra med konstruktiv information. Sune anser att en tidig 

definition av produktkoncept och kundgrupp ska göras och uttrycker det: ”Ja fundera 

ska man nog göra tidigt, redan från början”. – Sune Wännström. Han menar dock att det 

är viktigt att bygga in en flexibilitet. Ett sådant synsätt liknar i stor utsträckning det mer 

dynamiska synsätt som Holmdahl (2010) och Ottosson (2009) förespråkar även om 

SEKAB uttalat använder sig av Stage Gate modellen. SEKAB utvärderar 

marknadsfrågor mer eller mindre systematiskt under projektens gång. Han anser också 

att det vid större projekt ska finnas en styrgrupp med där både marknad och teknik är 

representerad, vilket går i linje med Ernsts (2002) utsaga om vikten av blandade 

kompetenser.   

DomInnova strävar efter att vara marknadsdrivna i produktutvecklingen men ser 

samtidigt svårigheter med att alltid vara det. För att DomInnova ska börja utveckla en 
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produkt är ett krav att minst en kund ska vara med i utvecklingen. Samtidigt ser Kristina 

svårigheter med tidig kundinvolvering. Hon uttrycker det på följande sätt: ”Kunder är 

det viktigaste vi har, projekten måste upplevas positivt”. – Kristina Elg Christoffersson. 

Kristina argumenterar för att det är viktigt att inte skada relationen med kunden genom 

att exempelvis ge kunden falska förhoppningar. Hon menar att det är viktigt att tro att 

projektet ska bli lyckat innan kunden involveras. Eftersom DomInnovas kunder är andra 

industrier som använder DomInnovas produkter och som har god inblick i produktens 

förutsättningar, är det rätt av DomInnova att tidigt blanda in kunden för bedömning av 

kommersiell potential enligt Trotts (2001) matris (figur tolv). Med utgångspunkt i den 

forskning som Kaulio (1997) har bedrivit kring kundinvolvering kan vi anta att 

DomInnovas kundinvolvering kan likställas med Kaulios definition av att en produkt 

utvecklas med kunden (Figur fjorton). Ett sådant arbetssätt innebär att kunden i 

huvudsak involveras vid konceptframtagande och prototyptest. Det kan finnas både 

fördelar och nackdelar med en sådan grad av kundinvolvering. Vi har tidigare diskuterat 

om graden kundinvolvering bör styras av produktens innovationsnivå och det kan vara 

så att DomInnova skulle dra fördel av att anpassa graden av kundinvolvering efter 

innovationsnivå för respektive produkt. Organisationen har ingen tydlig metod för hur 

den kommersiella potentialen bedöms. Den kommersiella bedömningen och den 

tekniska bedömningen sker parallellt, vilket står i linje med vad Ernst (2002) 

förespråkar. Kristina menar att nackdelen med en tidig marknadsundersökning kan vara 

att projekt som hade kunnat bli bra sågas för tidigt. Detta ligger i linje med Lynn 

(1996), Sutton (2002) och Hamel & Prahlad (1994) som menar att en tidig 

marknadsdefiniering kan hämma innovationsförmågan. 

Inom Processum arbetar i huvudsak personer med ingenjörsbakgrund. Gunnar menar att 

det är lätt att personer med teknisk bakgrund i huvudsak ser till de tekniska 

förutsättningarna vid en produktutvecklingsprocess. Även om det krävs att ett projekt 

har både en teknisk och kommersiell potential för att FoU rådet ska bevilja pengar så 

menar Gunnar att den kommersiella bedömningen kan bli lite godtycklig. Gunnar menar 

att det är viktigt att tidigt fundera kring vem som ska ha slutvärdet av det som utvecklas 

och att kunden bör blandas in tidigt. Tidigare forskning har visat att marknadsfokus och 

att sätta kundens behov i centrum är viktigt (Cooper 2007, Ernst 2002, Kim och 

Wilemon 2002, Gupta 1990). Att Processum verkar ha svårt att hålla ett tydligt 

marknadsfokus under hela produktutvecklingsprocessen stöds av Cooper (2001) som 

menar att en detaljerad marknadsstudie bara görs i en tredjedel av alla 

produktutvecklingsprojekt. 

Bengt Joensson på Domsjö affärsområde Lignin menar att kunden ska involveras redan 

på konceptnivå men att det samtidigt beror på hur relationen med kunden ser ut. Bengt 

anser också att företaget inte får göra det för enkelt när det värderar en marknad. Alla 

marknader är dynamiska och han menar att företaget måste titta på storleken på 

marknaden och hur mycket marknaden påverkas om en ny produkt lanseras. Bengt 

poängterar vid flera tillfällen produktens värde för kunden. Att analysera kundens 

värdefaktorer innebär att göra en EVC analys (Economic Value to the Customer) vilket 

Jobber & Fahy (2006) och (Lundén, 2008) förespråkar.  Bengt anser att det kan finnas 

fördelar med att använda en frågelista eller någon typ av checklista vid bedömning av 

den kommersiella potentialen men han påtalar också att det inte får bli för stora 

mängder text. Han uttrycker det på följande sätt: ”Byråkrati hämmar kreativiteten. 

Struktur och kreativitet är två olika saker”. – Bengt Joensson. Frishammar (2008) menar 

att det finns en konflikt mellan innovation och effektiv hushållning med resurser vid 

utveckling av nya produkter då ett allt för strukturerat arbetssätt kan hämma 
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kreativiteten.  Bengts resonemang är intressant i sammanhanget då han menar att 

struktur och kreativitet går att förena så länge det inte blir för byråkratiskt.  

FältCom uttrycker att de inte gör någon egen marknadsanalys. De kontaktar istället 

grossister som bedömer om de tror att ett produktkoncept kan fungera eller inte. De 

analyser som grossisterna gör består oftast bara av att ett antal slutkunder får säga sina 

åsikt om det tänkta produktkonceptet. Kunderna är på så sätt nästan helt uteslutna från 

utvecklingsarbetet och produkterna utvecklas utan särskilt mycket marknadsinput. 

Avståndet till kunden är långt vilket gör att tillförlitligheten kring vilka behov kunderna 

har blir låg enligt Ottosson (2009) figur sexton. Det kan finnas vissa fördelar med ett 

sådant arbetssätt om det rör sig om utveckling av mer radikala produkter enligt Ottosson 

(2009) och Holmdahl (2010) men det skulle vara bra för FältCom med mer 

kundinvolvering och en mer formaliserad hantering av marknadsfrågor i enlighet med 

tidigare studier av Cooper (2007), Ernst (2002), Kim & Wilemon (2002), Gupta (1990) 

och Frishammar (2008). Utifrån detta är det också intressant att FältCom ser ett behov 

av att formalisera den kommersiella bedömningen, vilket ligger i linje med Ernsts 

(2002) påstående om tydligt marknadsfokus och kontinuerlig bedömning av 

marknadspotential.  

Algoryx arbetar inte med några formella analysmetoder för att bedöma marknaden. 

Dock görs en kontinuerlig utvärdering av vad som behöver utvecklas vidare för att möta 

marknadens efterfråga. Enligt Ernst (2002) jobbar Algoryx rätt då de gör en 

kontinuerlig marknadsbedömning. Kunderna involveras genom att de kommer med 

feedback på ett forum men också genom att Lucia träffar dem på olika mässor. Det 

händer också att de tar med en grupp av testkunder i produktutvecklingen som kommer 

med idéer och åsikter. Att vid utvecklingen ta hjälp av kunder som skriver på hemsidan 

kan ses som Consumer Idealized Design enligt Kaulios (1997) definition och att låta 

kunder testa programmet kan ses som koncepttestning. Consumer Idealized Design kan 

vara till hjälp under hela FFE i utvecklingsprocessen medan koncepttestning mer lämpar 

sig när ett koncept tas fram Kaulio (1997).  Algoryx kundinvolvering kan också ses som 

en typ av mycket enkel QFD (Quality function deployment – Kundcentrerad planering) 

enligt definitionen av Gustafsson (1998), Sörqvist (2000) och Crawford & Benedetto 

(2008). Algoryx arbetssätt kan troligen inte helt ses som QFD då arbetsprocesserna inte 

verkar vara tillräckligt strukturerade för att bli klassificerade så.  

6.3 Analys beslut om resurstilldelning 
Norrmejerier arbetar med tydlig avstämning i alla delar av företaget redan i startskedet 

av en produktutvecklingsprocess. Karin menar att det är viktigt med en bra förstudie 

och analys för att framgångsrikt utveckla nya produkter. Idéer ska passera en form av 

standardiserad checklista för att kunna gå vidare till nästa steg. Detta följer Ernsts 

(2002) resonemang att en strukturerad förstudie är viktig, men även Coopers (2001) 

tanke att det är bra med checklistor. Vidare menar hon att Norrmejerier inte avbryter 

pågående utvecklingsprojekt så ofta och att det hänger samman med att en detaljerad 

förstudie och analys görs. Detta resonemang kopplas samman med tidigare forskning av 

Moenart (1995) och Gupta (1990) som menar att reducering av teknisk och kommersiell 

osäkerhet karakteriserar lyckade produktutvecklingsprojekt. Hon anser att struktur 

behövs men det finns risker med att bli för strukturerad. Det kan i så fall ta död på 

kreativitet. Karin upplever att det är lätt att vid ett brainstormingmöte komma med 

massor av kreativa idéer. Hon anser dock att struktur och formalisering är viktigt att ha i 

grunden även vid idégenereringen. Karin menar att Norrmejerier har sett ett behov av att 

avsätta tid till kreativitet och hon menar att målet ligger på att fem-tio procent av 
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arbetstiden ska fokuseras på kreativitet. Det är intressant att Karin nämner konflikten 

mellan struktur och kreativitet vilket har diskuterats som en svår avvägning vid de tidiga 

faserna av en produktutvecklingsprocess (Frishammar, 2008).  

Som tidigare nämnt har SEKAB en relativt strukturerad modell med regelbundna 

avstämningar. Sune säger att det är svårt att vara konsekvent med resursfördelning och 

avstämningar samtidigt som han ser det som ett problem att det i många företag är en 

för liten andel kreativ tid. Att Sune nämner konflikten mellan struktur och kreativitet 

ligger helt i linje med Frishammar (2008) som menar att det är en svår balansgång 

mellan effektivitet och kreativitet. Intressant i sammanhanget är att Sune verkar dela 

Coopers syn på graden av formalisering, det vill säga en relativt hög grad av 

formalisering trots att SEKAB bedriver en verksamhet som handlar om att ”göra 

språng” som Sune själv uttryckte det. Utifrån detta kan det antas att han anser att det 

Ottosson (2009) förespråkar skulle fungera sämre trots att SEKABs produkter har en 

relativt hög innovationsnivå. En annan slutsats skulle kunna vara att SEKAB har ett 

dynamiskt förhållningssätt trots en strukturerad modell med regelbundna avstämningar 

och att det därför fungerar för den innovationsnivå de befinner sig inom.  Att se 

produktutveckling av radikala produkter ur ett linjärt perspektiv har kritiserat av 

Rothwell (1992) Ottosson (2009) Holmdahl (2010). I det sammanhanget är det 

intressant att Sune påtalade att ett företag måste välja om de ska inrikta 

produktutveckling på att göra små förbättringar (och då styra utvecklingen i stor 

utsträckning) eller välja att satsa på att göra stora framsteg och då inte styra 

produktutvecklingen i så stor utsträckning.  Sune anser också att kreativ tid är viktigt 

men måste finnas ett mål. Att kreativitet måste ha ett tydligt mål stöds av Cooper 

(2007), Ernst (2002), Kim & Wilemon (2002) och Gupta (1990). 

DomInnova har ingen mall eller checklista vid beslut om vilka idéer som ska bli 

kandidater. De har en Idébank med ett stort antal idéer. Beslut kring vilka idéer som ska 

bli kandidater sker vid informella möten med affärsområdesansvariga. De har dock sett 

ett behov av att börja ha mer formaliserade urvalsprocesser. Kristina uttrycker det 

följande: ”Nu har man sett behov av att formalisera mer på affärsområdesmöten”. – 

Kristina Elg Christofferson. Att DomInnova börjar se ett behov av att bli mer 

formaliserade är intressant då Ernst (2002) menar att en genomtänkt process för hur 

produktutveckling ska genomföras är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. 

Som tidigare nämnt kan 200 000 kr beviljas av FoU- rådet utan styrelsens godkännande. 

Gunnar menar att ett stort ansvar sedan ligger på projektledaren att bedöma potentialen 

under projektets gång.  Om projekt blir lyckat kan det sedan beviljas 200 000 kr till och 

detta kan sedan ske upprepade gånger. På så sätt blir det en typ av styrning. Med 

utgångspunkt i det resonemang som har förts fram av Ottosson (2009) i figur fem är det 

troligt att Processums arbetssätt är lämpligt vid utveckling av Want och Wish produkter, 

det vill säga vid utveckling av produkter med hög eller medelhög innovationsnivå. Detta 

grundar vi på att de har en bedömningsmetod där det inte existerar givna kriterier som 

ska vara uppfyllda för att ett projekt ska påbörjas vilket kan liknas vid Ottossons förslag 

kring när olika utvecklingsmetoder är lämpliga beroende på produktens 

innovationsnivå. Frishammar (2008) har diskuterat om idésållningen bör vara hård eller 

mild i de tidiga faserna av ett produktutvecklingsprojekt och den svåra balansgången 

mellan effektivitet och innovation.  

Med utgångspunkt i resonemanget ovan är det troligt att effektiviteten i de 

utvecklingsprojekt som i huvudsak handlar om produkter med en låg innovationsnivå 
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skulle öka genom hårdare styrning och en högre grad av formalisering. Samtidigt kan 

inte den grad av styrning Processum tillämpar, utvärderas på helt och hållet samma sätt 

som de övriga företagen i studien. Anledningen till detta är att Processum har kommit 

till med syfte att hjälpa medlemsföretagen med produktutvecklingsprojekt som de inte 

har tid eller resurser att driva själva. Processums roll blir på så sätt att vara en typ av 

innovationsmotor för medlemsföretagen och inte vara så styrda i sätt de utvecklar nya 

produkter. Detta ligger i linje med Barthélemy (2006) och Sutton (2002) som menar att 

vid en formaliserad innovationsprocess så är risken stor att potentiellt bra idéer inte 

förverkligas.  Samtidigt finns det som tidigare nämnt många studier som har bevisat att 

ett tydligt marknadsfokus där kundens behov sätts i centrum är av stor betydelse för att 

framgångsrikt utveckla nya produkter (Cooper, 2007; Ernst, 2002; Kim och Wilemon, 

2002 och Gupta, 1990). Ernst (2002) har också kommit fram till att en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna är en hög kvalitet på förstudien där både tekniska och 

kommersiella förutsättning kartläggs på ett detaljerat sätt. En annan viktig slutsats av 

Ernst (2002) är att en viktig framgångsfaktor är att ha en genomtänkt process. Som vi 

tidigare varit inne på är representerar Ernst och Cooper en relativt statisk syn på 

produktutveckling vilket också har kritiserats av Rothwell (1992), Ottosson (2009)  och 

Holmdahl (2010). Med utgångspunkt i tidigare forskning tror vi att det för Processum 

kan vara fördelaktigt att i större utsträckning formalisera projekt som går ut på att 

utveckla något med en låg innovationsnivå, det vill säga projekt där det finns en 

befintlig marknad. Samtidigt är det viktigt att inte hämma kreativiteten vilket kan vara 

en risk vid en högre formaliseringsnivå.    

Bengt på Domsjö affärsområde Lignin menar att det är viktigt att bryta ett projekt i tid 

om det märks att projektet inte har någon potential. Han menar att det är viktigt att vara 

pragmatisk men samtidigt strukturerad och ifrågasättande. Han anser att det är viktigt att 

värdet av den tänkta produkten kommer in tidigt. Genom ett sådant synsätt så det troligt 

att Bengt skulle hålla med om den kritik som Holmdahl (2010) och Ottosson (2009) har 

riktat mot Stage Gate modellen.  Bengts filosofi liknar nog i störst utsträckning Lean 

Product Development då LPD enligt Holmdahl (2010) handlar om både styrning och 

flexibilitet. Bengt anser att det är viktigt med kreativ tid vilket också Frishammar (2008) 

anser. 

Som tidigare nämnt har FältCom en ambition att bli mer strukturerade och strävar efter 

att arbeta utifrån tydliga faser i produktutvecklingen. Michel anser att dålig struktur 

leder till ineffektivitet och vad han kallar ”brandsläckning”, det vill säga att saker måste 

rättas till i sista minuten. Denna iakttagelse stämmer väl överens med Ernst (2002) som 

menar att en genomtänkt process är mycket viktigt för att framgångsrikt utveckla nya 

produkter.  

Lucia på Algoryx menar att det finns vissa kommunikationsproblem och 

intressekonflikter mellan marknads- och teknikavdelning kring hur de ska utveckla 

produkten vidare. Lucia vill att de ska fokusera på hur programmet kan utvecklas vidare 

för att bättre uppfylla de säljkritiska delarna medan teknikerna vill fokusera på att göra 

programmet snyggare och utöka med nya modifikationer. Hon anser att det är viktigt att 

uppfylla säljkritiska faktorer men det är samtidigt viktigt att inte tappa fokus utan hålla 

sig till en tydlig målgrupp och en tydlig vision. Lucias synsätt delas av flera forskare, 

exempel på detta är Ernst (2002) som menar att framgångsrik produktutveckling 

karakteriseras av ett starkt fokus på kundernas behov.  
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6.4 Analys allmänna frågor 
Karin på Norrmejerier ser inga tydliga svagheter i deras arbetsmodell. Utifrån tidigare 

forskning gör vi antagandet att Norrmejerier har en produktutvecklingsprocess som 

passar innovationsnivån på de produkter företaget utvecklar. Cooper (2001) har en linjär 

syn på produktutveckling där det är viktigt med tidig och tydlig definiering i alla typer 

av projekt. Detta synsätt delas av både Holmdahl (2010) och Ottosson (2009) så länge 

det rör sig om utveckling som i huvudsak handlar om att göra förbättringar på 

existerande produkter.   

Sune på SEKAB tror att nackdelen med en för styrd process och en för tidig definiering 

av marknadsförutsättningarna kan vara att projekt som hade kunnat bli bra sågas. Han 

anser också att det är viktigt att våga testa saker utan att lägga mycket pengar i det. Att 

Sune ser risker med att allt för tidigt definiera marknadsförutsättningarna stöds av Lynn 

(1996), Sutton (2002) och Hamel & Prahalad (1994). 

Kristina på DomInnova menar att saker kan testas om det inte kostar för mycket pengar 

men att kreativiteten måste ha ett mål. Genom att ge uttryck för att kreativiteten måste 

ha ett mål stödjer Kristna mer den teoribildning som har presenterats av Cooper (2007), 

Ernst (2002), Kim & Wilemon (2002) och Gupta (1990). 

Som vi tidigare har varit inne på anser Gunnar anser att graden av styrning påverkas av 

vilken typ av produkt det rör sig om. Han anser att om det beror på om det finns en 

befintlig marknad eller inte. Detta resonemang ligger i linje med Ottosson (2009) som 

menar att en hård styrning med tydliga mål bör tillämpas vid utveckling av Need 

produkter, det vill säga produkter där situationen karakteriseras av stabilitet. Det är 

också delvis samma resonemang som Hamel & Prahalad (1994) för kring när en 

marknadsbedömning inte tillför så mycket, de menar att en marknadsundersökning kan 

klargöra viktiga aspekter kring ett produktkoncept men att det sällan leder till 

identifiering av nya koncept.     

Bengt på Domsjö menar att det är viktigt att vara strukturerad men att affärsutveckling 

inte får bli för strukturerat. Bengt pointerar dock att det är viktigt att vara strukturerad 

och göra en bra investeringskalkyl när beslut ska fattas om att börja producera något 

eller inte. Som vi tidigare har varit inne på så belyser Bengt många av de konflikter som 

Frishammar (2008) menar att det i de tidiga faserna av en produktutvecklingsprocess 

består av, exempelvis balansgång mellan innovation och effektivitet. Genom att ge 

uttryck för att Bengt inte tycker att affärsutvecklingen får bli för strukturerad stödjer han 

i större utsträckning Holmdahl (2010) och Ottosson (2009) i synen på lämplig grad av 

styrning jämfört med Coopers mer strukturerade synsätt.  

Michel på FältCom anser att det är bra om produkten är såld innan den har utvecklats. 

Han berättar att flera inom branschen gör på det sättet och att FältCom kommer att börja 

göra likadant. Genom ett sådant tankesätt vill Michel att FältCom ska bli mer 

marknadsdrivna i sin utveckling enligt Trott (2008). Samtidigt ser Michel en risk med 

att arbeta på det sättet då kunden kan gå förlorad om de inte klarar att leverera efter 

deadline. Att flera inom branschen arbetar med utgångspunkt att sälja produkter som 

ännu inte har utvecklats är mycket intressant. Detta kan på sätt och viss likna den 

argumentation som har förts fram av Kim & Mauborgne (2004) som uttalar sig på 

följande sätt: ”The only way to beat the competitor is to stop trying to beat the 

competitor”. Att sälja en produkt innan den är tillverkad innebär att till viss del bortse 
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från Porters femkraftsmodell (Porter, 1985) då fokus ligger på att skapa en efterfråga på 

något som inte existerar på marknaden. 

Lucia på Algoryx anser också att det är bra att testa saker så länge det inte kostar för 

mycket. Nackdelen hon ser med för hård styrning är att bra idéer kan slopas utan att en 

bra marknadsanalys har gjorts. Hon anser också att det är viktigt med struktur för att 

kunna säga till kunden när olika uppdateringar kommer. Som vi tidigare har varit inne 

på så stämmer Lucias syn i stora drag överens med Ernst (2002) som menar att ett 

tydligt marknadsfokus är mycket viktigt för att framgångsrikt utveckla nya produkter.   

6.5 Analys av fallstudien 
Att göra stallströ av returfiber handlar inte om att ta fram en radikalt ny produkt. Enligt 

Ottosson (2009) handlar det om en produkt som är mera Need än vad den är Want, det 

vill säga inkrementell utveckling. En viss del av projektet går ut på att generera ny 

kunskap. Samtidigt är det mycket kunskap som redan existerar, marknaden är stabil och 

potentiella kunder har lätt att förstå sig på produktens egenskaper. Enligt Ottosson bör 

då projektet inriktas på att fastställa mål och fullfölja planen. Detta gör att projektet kan 

genomföras med utgångspunkt i Stage Gate modellen (Cooper, 2001) vilket innebär en 

hård styrning.  Vår egen tolkning av projektet är att en högre grad av formalisering samt 

en tidigare kundinvolvering kan ha haft flera fördelar. Enligt Ernst (2002) är det mycket 

viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt förstå hur kunden uppfattar den tänkta 

produkten jämfört med existerande substitutprodukter. Ernst nämner också att det är 

viktigt med ett tydligt marknadsfokus under hela produktutvecklingsprocessen.  

Fokus och förståelsen för vilka egenskaper kunder uppfattar som viktigt kunde kommit 

in ännu tidigare genom att redan vid uppstarten av projektet åka ut till några stall med 

målsättningen att förstå vilka egenskaper potentiella kunder värderar i den tänkta 

produkten. Det första mötet borde då ha inriktats på aktionsforskning enligt Ottosson 

(2009) figur sexton. Exempel på aktiviteter för att på så bra sätt som möjligt förstå 

användarnas situation kan då vara att själv testa substitutprodukten. Det kan också vara 

genom att observera och ha en dialog med användare av produkten. Dessa aktiviteter 

genomfördes innan produkten skulle börja testas men vår analys är att det hade kunnat 

ske tidigare.  

Då projektet har blivit lite fördröjt så är det först nu som produkten testas. Under 

testerna får kunderna skatta på vilket sätt produktens värdefaktorer skiljer sig från den 

produkt de använder idag. (se bilaga tre) Det innebär att en enklare analys utifrån de tre 

första stegen i en QFD- analys genomförs (Se figur femton). Genom att kunderna 

skattar värdefaktorer blir det ett hjälpmedel när produkten ska prissättas i ett senare 

skede då detta kan ligga till grund för att genomföra en EVC analys (Lundén, 2008, 

Jobber & Fahy, 2006)  

Någon formell analys av makrofaktorer (exempelvis: marknadsstorlek, 

konkurrenssituation och trender) som kan komma att påverka den tänkta produkten har 

inte genomförts. Då det rör sig om en Need produkt enligt (Ottosson 2009) kan det vara 

värdefullt att en sådan bedömning sker tidigt. Detta på grund av att produktens 

marknadsförhållanden är relativt stabila och givna. 

Samtidigt är det viktigt att nämna att det inte rör sig om ett jättestort projekt, 

kostnaderna har hittills uppgått till cirka 300 000 kr. Trots detta tror vi att en hårdare 

styrning med tydliga mål relativt tidigt kring hur produkten ska kommersialiseras kan 

möjliggöra snabbare resultat.  
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6.6 Sammanfattning analys 
Frishammar (2008) diskuterar olika avvägningar som är viktiga att ta hänsyn till i de 

tidiga faserna av ett produktutvecklingsprojekt. Information från intervjuer och 

fallstudie visar på att företagen som har deltagit i vår studie upplever samma problem 

med avvägningar.  

Hård eller mild idésållning  

Hur företagen arbetar med produktutveckling skiljer sig mycket. För flera av de större 

företagen verkar inte mängden idéer vara ett problem. Tidigare studier har också visat 

att för stora organisationer är inte problemet mängden idéer utan snarare hur idéer ska 

prioriteras och väljas ut (Trott, 2002; Kim & Wilemon, 2002). En annan intressant 

observation från intervjuerna var att flera företag nämner begreppet Open innovation 

som en källa till att generera nya idéer. Tidigare studier kring Open innovation har visat 

att det finns många fördelar med att arbeta på det sättet (Crawford & Benedetto, 2008). 

Vissa av företagen arbetar med hård idésållning (exempel Norrmejerier) och andra 

jobbar med mild idésållning (exempel Algoryx). Som vi tidigare varit inne på kan en 

hård idésållning kan vara bra för att inte resurser ska satsas på olämpliga projekt. 

Samtidigt kan en allt för hård sållning leda till att potentiellt bra idéer dödas för tidigt. 

(Frishammar 2008) Flera forskare samt många av respondenterna är eniga i att 

idésållning bör styras av produkten och projektets karaktär.  

Formalisering  

Flera av företagen upplever att ostrukturerade produktutvecklingsprocesser leder till 

tidsförluster. Detta gäller framförallt de mindre företagen som inte har välutvecklade 

processer för hur de utvecklar nya produkter. Tidigare studier har visat att det är stora 

skillnader mellan olika branscher och organisationer hur effektivt resurser förvaltas vid 

produktutveckling. (Cooper & Kleinschmidt 2007, Butscher & Laker 2000). Vi har 

tidigare påpekat att innovationsnivån styr formaliseringsgraden. Vid låg innovationsnivå 

ska formaliseringsgraden vara hög och tvärtom. Detta bekräftas av Norrmejerier då 

deras innovationsnivå och graden av formalisering följer mycket av rådande 

teoribildning. De är också det företaget i studien som är minst osäkra med sin struktur 

på utvecklingsprocessen. De kunde även peka på tydliga steg i 

produktutvecklingsprocessen vilket tyder på att de applicerat en linjär struktur som ska 

följas. En sådan struktur saknas i andra företag men det är i många fall rätt att en sådan 

struktur inte appliceras i dessa företag. Däremot anser vi att det måste finnas struktur i 

produktutvecklingsprocessen, antingen en linjär eller en dynamisk. Tidigare forskning 

har kommit fram till att både en för hög och en för låg formaliseringsgrad har en negativ 

inverkan på prestationen inom FFE. Därför måste en rimlig avvägning göras. 

(Frishammar 2008) Som vi har diskuterat tidigare anser vi att graden av formalisering 

ska styras av produktens innovationsnivå. Figur nitton visar hur företagen upplever att 

de behöver frihet till mer kreativt tänkande och hur de upplever att de behöver hårdare 

styrning. Vi är återigen medvetna om att vår insyn i företagen samt vår förståelse för 

företagens verksamhet är begränsad. Modellen ska därför ses som vår upplevelse av 

verkligheten utifrån det inryck vi fått av respondenterna vid intervjuerna och inte som 

en exakt sanning. Det är också viktigt att nämna att kreativitet och formalisering inte 

behöver vara ett exakt motsatsförhållande.    
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Figur 19: Vår tolkning av relationen mellan om företag upplever sig behöva högre grad formalisering eller mer 
kreativ tid 

Minskning av osäkerhet eller minskning av tvetydighet?   

Många av respondenterna upplever svårigheter med att bedöma den kommersiella 

potentialen. Det stämmer väl överens med Kim & Wilemon (2002) som menar att 

många utvecklingsprojekt är förknippade med stor osäkerhet. Det överensstämmer 

också med det faktum att en detaljerad marknadsstudie bara görs i en tredjedel av alla 

produktutvecklingsprojekt (Cooper, 2001 p. 35-37).  Tidigare studier har framförallt 

visat att ett tydligt marknadsfokus och en genomtänkt process för hur 

produktutvecklingen ska gå till är av stor vikt för att produktutveckling ska bli 

framgångsrikt Ernst (2002), Cooper (2001). Samtidigt har tidigare studier visat på 

betydelsen av en nära kommunikation mellan de som arbetar med utvecklingsfrågor och 

de som arbetar med marknadsfrågor i ett företag (Moenart et. al 1995; Gupta, 1990). 

Mot bakgrund av att tidigare studier har visat på behovet av en genomtänkt process är 

det intressant att flera av företagen tror att mer styrda processer skulle förenkla och 

förbättra deras arbete. Ett viktigt mål i de tidiga faserna av en 

produktutvecklingsprocess är att minska den tekniska och marknadsmässiga 

osäkerheten.  

Att kunder bör blandas in är de flesta övertygade om, det är bara en fråga om när och 

hur. Många företag tycker att typ av produkt styr hur mycket kunden ska ta del av 

projektet. Detta styrks av Lagrosen (2005).  

Osäkerhet definierar Frishammar som skillnaden mellan den information som redan 

finns i företaget och den informations som behövs för att genomföra uppgiften. 

Tvetydighet handlar om att det finns flera möjligheter och svårigheten att välja vilken 

information som ska förlitas på. För att kringgå detta problem måste företag sträva efter 

att förstå helheten snarare än att försöka beskriva varje del i detalj. (Frishammar, 2008) 

Produktdefinition – Fast eller flexibel  

Vissa av företagen har känt att en tidig produktdefinition kan vara skadligt då ett tidigt 

fastställande av produkten kan ta död på potentiellt bra konceptidéer. Företagen 

upplever också att hur tidigt produktdefinitionen ska göras, styrs av produktens 

innovationsnivå. Det är lättare att börja utveckla på allvar när produkten har definierats 

på ett tydligt sätt. Samtidigt finns det i de tidiga faserna en avsaknad av information 

varför det är svårt att göra en tydlig definiering. (Frishammar, 2008) 

Innovation kontra effektivitet 

Flera av respondenterna har påtalat att vid allt för styrda processer och en allt för tidig 

och tydlig definiering av de kommersiella förutsättningarna så är riskerna att potentiellt 

bra produktkoncept inte når utvecklingsstadiet. Det stämmer väl överens med det kritik 
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som Cooper har fått av Ottosson (2009), Holmdahl (2010), Trott (2001), Lynn et al 

(1996) och Sutton (2002). Dessa forskare menar att projekt med en hög innovationsnivå 

inte bör formaliseras i för hög utsträckning. De anser också att en tidig kommersiell 

bedömning riskerar att ta död på projekt med en hög innovationsnivå då inte så mycket 

marknadsinformation existerar. I figur 20 illustrerar vi hur innovationsnivån styr 

lämplig grad av formalisering. Graden av formalisering påverkar sedan hur lyckat 

projektet blir. För att ett projekt med hög innovationsnivå ska bli lyckat krävs en låg 

grad av formalisering medan det vid låg innovationsnivå är mer fördelaktigt med en hög 

grad av formalisering.  

 

Figur 20: Egen illustration om hur innovationsnivån styr lämplig grad av formalisering. 
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7. Slutsatser och rekommendationer  
Ambitionen med denna uppsats har dels varit att analysera graden av formalisering vid 

utveckling av nya produkter. En stor del av uppsatsen har gått ut på att ge förslag på hur 

osäkerheten kring den kommersiella potentialen kan hanteras tidigt i en 

produktutvecklingsprocess. Vår första utgångspunkt var att beskriva en ”best practice” 

för hur frågor kring de kommersiella förutsättningarna bör hanteras i ett 

produktutvecklingsprojekt. Under forskningsprocessen har vi förstått att något ”best 

practice” inte existerar. En slutsats är istället att det inom detta breda forskningsområde 

finns många olika synsätt kring hur och när en affärsanalys ska genomföras vid 

utveckling av nya produkter. Det finns det också stora skillnader i synen kring vad som 

är en lämplig grad av formalisering. Några tydliga slutsatser av vår studie är att: 

 En genomtänkt struktur är viktigt för att framgångsrikt utveckla nya produkter. 

En viktig faktor som påverkar lämplig grad av struktur är den tänkta produktens 

innovationsnivå. Vid låg innovationsnivå bör utvecklingsprocessen formaliseras 

i större utsträckning än vid hög innovationsnivå, då det vid låg innovationsnivå 

är lättare att bedöma marknaden och involvera kunder. Detta gör det lättare att 

fastställa tydliga målpunkter och planera mer detaljerat. 

 

 En detaljerad marknadsstudie bör göras tidigt om innovationsnivån är låg. 

Marknadsförhållandena är då mer givna vilket möjliggör en detaljerad 

marknadsstudie. En låg innovationsnivå gör också att kunder kan involveras 

tidigt då de har förmåga att förstå produktkonceptet. Om innovationsnivå är hög 

kan det vara olämpligt att göra en detaljerad marknadsstudie tidigt i 

produktutvecklingsprocessen. Dels finns inte så mycket information att tillgå 

och dels kan mer radikal produktutveckling handla om att skapa en ny marknad. 

 

 För att genomföra den kommersiella bedömningen bör en eller flera kunder 

blandas in i utvecklingen. När och på vilket sätt kunden bör involveras i 

utveckling anser vi styras mest av produktens innovationsnivå. 

 

 En projektgrupp bör bestå av individer med både tekniska och marknadsmässiga 

kompetenser. Detta för att projektet ska få ett marknadsmässigt fokus men också 

för att minska både teknisk och kommersiell osäkerhet. 

 

Den modell vi presenterar nedan har sin grund i studiens slutsatser. Vi hoppas att den 

kan vara en källa till inspiration för hur frågor kring den kommersiella potentialen kan 

hanteras i en produktutvecklingsprocess. Det är inte vår tro att modellen ska fungera i 

alla sammanhang. Modellen ska ses som ett förslag till struktur och det är viktigt att 

påpeka att det finns många sätt att hantera frågor kring den kommersiella potentialen. 

Vidare vill vi även belysa att de produktutvecklingsmetoder och analysverktyg vi 

presenterat, bara är en teoretisk överblick. Hur de praktiskt kan användas på bästa sätt är 

upp till varje enskilt företag anpassa efter dess unika förutsättningar.  

En tydlig slutsats är att många företag skulle dra fördel av en genomtänkt struktur vid 

produktutveckling. Att ge förslag på en metod som skulle fungera i alla situationer tror 

vi inte är möjligt. Vi anser istället att graden av formalisering bör styras av idéns 

förutsättningar.  
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En idé kan klassificeras som antingen ett Need, Want eller Wish projekt, alternativt som 

radikal eller inkrementell utveckling(se figur fem och två). Frågan blir då vilken typ av 

metod och formaliseringsgrad som lämpar sig för olika projekt. Projekt som 

karaktäriseras av Need faktorer enligt Ottosson (2009) kan och ska styras hårdare än 

Want och Wish projekt, som ska styras mer flexibelt. Vilka marknadsanalys- och 

kundinvolveringsverktyg som är lämpliga är också beroende av produktens 

innovationsnivå. Vår slutsats illustreras i figuren nedan: 

 

Figur 21: Förslag till arbetsmetod och analysverktyg beroende på produktens innovationsnivå 

Med utgångspunkten att många av de intervjuade företagen ser ett behov av att bli mer 

formaliserade tror vi att det skulle vara fördelaktigt att i projekt som har en låg 

innovationsnivå använda sig av en produktutvecklingsprocess som har sin grund i 

Coopers Stage Gate modell. Stage Gate med sin hårda styrning anser vi är bäst lämpad 

för Need projekt. Porters Five Forces är lämplig att använda då mycket information 

finns om både marknad och konkurrenter. Att göra en PEST analys kan också vara till 

fördel då detta kan klargöra makrofaktorer som inte analyseras genom Five Forces. 

EVC kan också användas vid Need produkter men projektledaren bör vara vaksam, en 

risk är att kunderna säger att produkten är värd mindre än vad den egentligen är med 

förhoppning att produktens framtida pris då ska bli lägre jämfört med dess verkliga 

värde. Vidare är kundinvolveringsverktygen QFD, Consumer Idealized Design, 

Fokusgrupp och Koncepttest lämpliga att använda. QFD för att kunden har använt 

substitut och då kan skatta vilka värden på egenskaper hos produkten denne vill ha. 

Liknande resonemang kan föras för de övriga verktygen. När marknaden är känd och 

kunderna har förmåga att jämföra den tänkta produkten med substitutprodukter kan 

dessa kundinvolveringsverktyg i ett tidigt skede bidra med värdefull information.  

För Want projekt anser vi LPD vara den metod som bäst lämpar sig för att styra 

produktutvecklingsprocessen. Detta för att LPD är mer dynamisk än Stage Gate och 

lämpar sig bättre vid projekt med otillräcklig marknadsinformation. LPD har ändå 

målpunkter men dessa är flexibla jämfört med Stage Gate. Lämpliga 

marknadsanalysverktyg är PEST och EVC. PEST är lämplig som 

makroanalysinstrument då den marknadsinformation som finns att tillgå om 
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konkurrenssituationen inte är lika given som vid utveckling av en produkt med Need 

karaktär. Att marknadssituationen inte är lika given medför också att politisk, 

ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer blir ännu viktigare att analysera. Five 

Forces kan vara lämplig men detta gäller till största delen om projektet befinner sig mer 

mot det inkrementella hållet än det radikala enligt figuren ovan då Five Forces kräver 

stabila marknadsförhållanden för att bli användbar. Fokusgrupper kan vara bra att 

använda men ju mer radikal produkten är ju mindre värdefull information kan komma 

av detta. Koncepttest blir allt viktigare ju mer radikal produkten är. Detta för att ju 

mindre kunden använder eller ha sett liknande produkter, desto mer måste ett tidigt 

koncepttest göras för att kunden ska kunna få en bild av hur slutprodukten skulle kunna 

bli och då komma med värdefulla synpunkter. Det kan ge tillräckligt med information 

för att ge beslutsunderlag. Att använda sig av Lead Users kan vara ett alternativ eller 

komplement till koncepttest. Lead users blir mer värdefullt ju mer radikalt projektet är. 

Detta för att en lead user kommer med synpunkter som ”vanliga kunder” inte kan 

komma på. Lead Users är således bra att ta med i projekt med hög osäkerhet. Vid 

projekt med låg innovationsnivå kan värdet av att använd lead users vara lägre.   

För projekt men en mycket hög innovationsnivå tror vi att DPD- metoden är mest 

lämplig. Detta för att det är den mest flexibla metoden med lägst grad av formalisering. 

Som vi redovisat tidigare behövs en stor flexibilitet i projekt där det finns väldigt lite 

eller ingen information att få från marknad. DPD är mindre formaliserad jämfört med 

LPD. Att göra en PEST- analys är troligen av stor betydelse vid radikala projekt 

eftersom det finns väldigt lite information om marknadssituationen vilket medför att 

politisk, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer blir ännu viktigare att analysera. 

Samtidigt kan en kommersiellt lyckad Wish produkt komma att ändra på kulturer och ha 

viktiga politiska aspekter att ta hänsyn till.  En EVC bör göras men det kan också vara 

förknippat med svårigheter då det kan vara i det närmaste omöjligt att i ett tidigt skede 

se hur mycket kundens kostnader kan minska eller hur mycket intäkter kan tänkas öka. 

Resonemanget om Lead Users och Koncepttest som beskrevs ovan gäller även för den 

här typen av innovationsnivå.  

Våra slutsatser samt den modell vi skapat har både teoretiska och praktiska 

implikationer. Rent praktiskt tror vi att studiens resultat kan underlätta den 

kommersiella bedömningen i de tidiga faserna av ett produktutvecklingsprojekt. Studien 

ger förslag på när olika produktutvecklingsmetoder kan användas beroende på 

produktens innovationsnivå. Kopplat till produktutvecklingsmetoderna ges också 

förslag på vilka marknadsanalys- och kundinvolveringsverktyg som är lämpliga att 

använda vid olika innovationsnivå. Genom att koppla ihop olika 

produktutvecklingsmetoder med verktyg för att genomföra affärsanalysen bidrar studien 

med nya slutsatser gentemot befintlig forskning.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att mer forskning bör bedrivas med utgångspunkten att minska kommersiell 

osäkerhet vid produktutveckling. Fler kvalitativa studier i fler branscher och i andra 

geografiska områden skulle kunna stärka (eller omkullkasta) våra slutsatser. Om fler 

liknande undersökningar gjorts skulle en stor kvantitativ metastudie kunna göras, för att 

på mer nationell nivå komma fram till generella slutsatser. Vidare kan det vara 

intressant att göra liknande studier internationellt för att undersöka kulturella skillnader. 

Ännu en aspekt som skulle vara intressant är att se hur vår rekommendation fungerar i 

praktiken. Därmed är longitudinella fallstudier där vår teori tillämpas ett intressant 

förslag till vidare forskning. Ännu en intressant aspekt skulle vara att se om vår modell 
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skulle kunna tillämpas under hela utvecklingsprocessen och då med en utökning av 

lämpliga kundinvolverings- och marknadsanalysverktyg. 

Ett annat förslag skulle vara att undersöka hur mycket kreativ tid som skulle behövas 

för att ett företag bäst balanserar mellan kreativitet och styrning. Mer kreativ tid vid 

produktutveckling skulle kunna bidra med en ökning av Wish och Want produkter i ett 

samhälle. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att med ett annat perspektiv än 

innovationsnivå och kommersiell bedömning titta på vilka faktorer som påverkar en 

utvecklingsprocess. Detta skulle kunna vara utifrån ett organisatoriskt eller ett 

miljöperspektiv. Exempel på dessa frågor skulle kunna vara ”Hur påverkar 

organisationskulturen produktutvecklingsprocessen” eller ”Hur påverkar närmiljön ett 

företags möjlighet att effektiv producera produkter?”.  Det kan finnas skillnader i hur ett 

företags omgivning både externt och internt har förutsättningar att framgångsrikt 

utveckla produkter. Att det finns skillnader är troligen intuitivt, men hur stor påverkan 

de skillnaderna har på produktutveckling kan vara väldigt olika.  
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8 Sanningskriterier 
Enligt Bryman (2011, p. 354-356) är validitet och reliabilitet kriterier som används 

främst för att slå fast resultat i kvantitativ forskning varav de inte är lämpliga att 

använda vid kvalitativa undersökningar. Bryman anser att begrepp som Tillförlitlighet 

och Äkthet är mer lämpliga att använda i kvalitativ forskning. Tillförlitlighet består av 

fyra grundpelare: 

Trovärdighet: Behandlar hur en beskrivning av en social miljö är trovärdig i 

betraktarens ögon. Forskaren måste utföra undersökningen enligt de regler som finns 

och måste låta respondenterna ta del av det resultat som forskaren kommit fram till. 

Detta för att säkerställa att forskaren uppfattat svaren rätt. Vi har i vårt arbete sett till att 

det vi kommit fram till och hur vi kom fram till de slutsatser som dragits, skickas till 

respondenter och ansvarig för fallstudien.   

Överförbarhet: Behandlar hur upplägget och resultatet av undersökningen är 

överförbara till en annan miljö. Eftersom vi gått utanför massa- och 

bioraffinaderibranschen just för att avgöra om undersökningen är anpassningsbar till en 

annan kontext, bedömer vi överförbarheten vara god. 

Pålitlighet: För att säkerställa att undersökningen är pålitlig måste forskaren vara noga 

med sin redovisning av hur denne tänkt och gjort. Detta för att kollegor ska kunna 

kritiskt granska tillvägagångssättet som undersökningen gjorts på. Hela vårt arbete har 

präglats av granskning från både andra D-uppsatsskrivare och vår handledare. Detta 

bedömer vi säkerställer en god kvalitet på undersökningen.  

Möjlighet att styrka och konfirmera: Forskaren ska ha gjort klart att denne förstår 

svårigheten med att hålla sig helt objektiv och därmed förklarat att denne medvetet inte 

låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning styra det resultat undersökningen 

kommit fram till. Vi har tidigare i arbetet låtit det stå tydligt att vi vet om svårigheten 

med att vara objektiv. Vi har försökt till den utsträckning vi kan, att hålla personliga 

åsikter och värderingar borta från analyser. Vi visste inte mycket om ämnet 

produktutveckling innan vilket medförde att mängden värderingar inte var så stor och 

åsikterna inte starka. Däremot tror vi inte vi kan bortse från att vår inriktning mot 

ekonomi och marknadsföring har varit utan konsekvenser för resultatet.  

Äkthet behandlar den allmänna bilden av forskningens konsekvens. Ger 

undersökningen en rättvis bild av åsikter och uppfattningar hos undersökningsobjekten? 

Kan undersökningen hjälpa undersökningsobjekten att bättre förstå den sociala miljö de 

lever i? Hjälper undersökningen undersökningsobjekten att bättre förstå andra som rör 

sig i samma miljö? Bidrar undersökningen med att undersökningsobjekten kan göra 

förändringar? Bidrar undersökningen med att ge undersökningsobjekten verktyg att 

bättre kunna hantera sin situation? Vi har använt oss av inspelningsapparat så vi har haft 

möjlighet att lyssna om och om igen för att säkerställa att vi uppfattat åsikter på rätt sätt. 

Respondenter och kontaktpersoner i fallstudien har varit noga med att förklara hur de 

menar och tänker, då de vet om att de ibland blir väldigt tekniska i sina redogörelser. Vi 

tror att vi har kommit med lite insikter som många av undersökningsobjekten inte tänkt 

på då vi har ett annat perspektiv. Det kan röra sig om att det inte funnits tid eller att vi 

med vår utbildning tänker annorlunda än de med tekniskt lagda utbildningar. Vi tror inte 

att vi i så stor utsträckning bidrar med insikter som hjälper undersökningsobjekten i 

massa- och bioraffinaderibranschen att djupare förstå andra i samma miljö. Vi bedömer 

att de har väldigt god inblick i de företag som rör sig i samma miljö som dem. Vad 
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gäller de andra respondenterna tror vi inte att vi kommer med något djupare än en liten 

inblick i att andra branscher brottas med samma eller liknande problem gällande 

undersökning av kommersiell potential. Vi bedömer att vårt arbete kan hjälpa företag att 

förändra sina strukturer för att undersöka kommersiell potential då vi ger företagen 

inblick i hur detta kan hanteras ur ett akademiskt perspektiv. Vi bedömer också att vi 

ger företagen bra verktyg för kundinvolvering och att göra marknadsanalyser, vilket vi 

tror kan minska den kommersiella osäkerheten som produktutveckling är förknippad 

med.  
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Bilaga 1 

Kort beskrivning av examensarbetet – Skickades till respondenterna för intervjun  
Examensarbetets ämne är produktutveckling med fokus på hur bedömning av 

marknadspotential och kommersiella förutsättningar kan hanteras i ett tidigt skede av en 

produktutvecklingsprocess.  

Frågeställningen är: Hur kan kommersiell osäkerhet hanteras och minskas i de tidiga 

faserna av en produktutvecklingsprocess.  

 

Målet är att de verktyg och slutsatser som arbetet leder fram till ska kunna användas 

praktiskt för att minska den kommersiella osäkerheten. För att besvara frågan har vi 

gjort en teoretisk studie kring framgångsfaktorer vid produktutveckling. I studien 

beskriver vi också olika produktutvecklingsmetoder samt skillnaden mellan dynamisk 

och linjär produktutveckling. Därtill beskriver vi skillnader mellan teknikdriven och 

marknadsdriven produktutveckling. Vi redogör också för begreppet Fuzzy front end 

vilket kan ses som de tidiga faserna av en produktutvecklingsprocess. Utgångspunkten 

är att de tidiga faserna ofta förknippas med både osäkerhet och tvetydighet. Vi gör 

också en redogörelse över de avvägningar som måste göras tidigt i en 

produktutvecklingsprocess, bland annat om idésållning ska vara hård eller mild, graden 

av formalisering samt balansgången mellan innovation och effektivitet. Vi beskriver 

sedan ett antal verktyg som vi tror kan vara användbara för att bedöma marknaden och 

branschens attraktivitet samt kundnytta och kundbehov vid utveckling av nya produkter.  

En stor del av vårt resonemang bygger på att vi inte tror att det existerar någon 

bedömningsmodell eller produktutvecklingsprocess som passar i alla situationer.  

 

Syftet med intervjun  
Med intervjuerna vill vi förstå hur ni praktiskt arbetar med produktutveckling och hur ni 

arbetar med att bedöma kommersiell potential och kommersiella förutsättningar samt 

om och hur ni involverar kunder i utvecklingsarbetet. Vi kommer också ställa frågor 

kring positiva och negativa aspekter med styrda processer (hög grad av formalisering).  

Intervjun kommer att vara semistrukturerad vilket innebär att vi har delat in frågorna i 

olika teman som vi gärna vill diskutera och ställa följdfrågor kring. Vi kommer att 

inleda med några korta frågor om företaget och er roll.  

 

Frågeteman  

Produktutveckling  

 

 

pel på lyckad och mindre lyckad produktutveckling?  

 

Kommersiell bedömning  

konkurrenssituation, kundbehov och kundpreferenser?  

elar/ nackdelar med tidig och 

väldefinierad bedömning?  

– när, hur, fördelar och svårigheter?  

 

 

 

 



 
 

Beslut om resurstilldelning vid utvecklingsprojekt  

ska gå vidare eller avluta en produktutvecklingsprocess?  

 

 

 

Allmänna frågor  

 

rdelar och nackdelar med tidig definiering av produktegenskaper och målmarknad?  

- och organisationsfaktorer anser ni påverkar produktutvecklingsarbetet 

i hög grad och vilka analysmetoder anser ni fungerar att använda för att bedöma 

kommersiell potential och kommersiella förutsättningar beroende på de faktorerna  

 

  



 
 

Bilaga 2 

Stallströ från pappersmassa 
Returfiber används i första hand för tillverkning av nytt papper. När fibern uttjänat sitt 

syfte i form av papper kan stallströ tillverkas av fibern. Mindre försök har tidigare 

utförts där stallströ framställts av returfiber och testats i stall. Resultaten har varit 

positiva och det är nu dags att testa produkten i större skala. 

 

Om produkten 
En ny och fin fiber från skogen går att använda till papperstillverkning ca 6-7 gånger. 

Det som händer med fibern är att den efter varje återanvändning blir lite kortare. Det är 

just denna fiber som har god potential som stallströ. Fibern har inte behandlats kemiskt 

när den sorteras ut från returfibern och kan anpassas för att användas som stallströ. 

 

En fördel är hög uppsugningsförmåga. Det leder i sin tur till lägre förbrukning, vilket 

innebär lägre kostnader samt mindre arbete. Dessutom ingår hantering av ”avfallet”. 

Ragn-Sells samlar upp använt stallströ för vidare behandling så att den kan användas till 

näring för framtida skog. 

 

Förutom att produkten har fördelar jämfört med traditionellt stallströ finns även en 

miljövinst: Spån till exempel, kan användas på ett mer värdefullt sätt inom träindustrin 

och som energi. Dessutom återförs näringen tillbaka till skogen och riskerar inte att 

bidra till övergödning av sjöar och vattendrag. 

 

Så går det till: 

 

Källa: Mattis Lindmark 

Involverade företag och organisationer:  

              
 



 
 

Bilaga 3  

Frågor del 1, för kunderna testade produkten 

1. Vilken stallströprodukt använder du idag?  

2. Hur mycket stallströ ligger det i en box? (om ni inte vet, ange antal skottkärror 

när ni byter) 

3. Hur mycket förbrukar du per häst och månad? Alternativt totalförbrukning och 

antal hästar. 

4. Hur ofta byter ni stallströ i en box? 

5. Vad är positivt med det strö du använder idag? 

6. Vilka egenskaper är negativa med det strö du använder idag? 

7. Har ni använt någon annan typ av strö? 

8. Hur skiljer sig den produkten från den produkt du använder idag? Vad är positivt 

och negativt? 

9. Hur får ni stallströ levererat idag? (bulk, storsäck, mindre säckar) 

10. Var får du ditt stallströ levererat ifrån? Hur ofta och på vilket sätt blir det 

levererat? 

11. Hur hanterar ni ert stallströ efter användning idag? 

12. Vore det värdefullt att få använt stallströ upphämtat efter användning för er? 

  



 
 

Bilaga 4 

Frågor del 2, efter att kunderna testat produkten 

Enkät om stallströ från pappersmassa 
Du kommer nu få läsa ett antal påståenden. Försök skatta på skalan 1-6 i vilken grad du håller 
med, där 1 = ”Håller inte alls med” och 6 = ”Håller fullständigt med”. Ringa in ditt val nedan. 

1. Jag upplever att detta stallströ har bättre uppsugningsförmåga än mitt vanliga stallströ 

1 2 3 4 5 6 

Kommentarer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________ 

 

2. Jag upplever att detta stallströ är mer behagligt för mina djur än mitt vanliga stallströ 

1 2 3 4 5 6 

Kommentarer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________ 

 

3. Jag upplever att detta stallströ dammar i högre grad än mitt vanliga stallströ 

1 2 3 4 5 6 

Kommentarer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________ 

 

4. Jag upplever att detta stallströ har en märkbart högre vikt som försvårar användningen 

1 2 3 4 5 6 

Kommentarer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________ 



 
 

 

5. Jag upplever detta stallströs färg som en försämring jämfört med mitt vanliga stallströ 

1 2 3 4 5 6 

Kommentarer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________ 

 

6. Jag upplever att detta stallströ har en lägre förbrukning än mitt vanliga stallströ 

1 2 3 4 5 6 

Kommentarer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________ 

 

7. Jag upplever detta stallströs lukt som en försämring jämfört med mitt vanliga stallströ 

1 2 3 4 5 6 

Kommentarer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________ 

 

8. På det stora hela upplever jag detta stallströ som bättre jämfört med mitt vanliga 
stallströ 

1 2 3 4 5 6 

Kommentarer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________ 

Övriga synpunkter: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Tack så mycket! 


