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Sammanfattning 
När innovation inte längre kan uppnås enbart genom effektivisering är ett alternativ 
att skifta fokus till användaren istället. Genom att lära känna användare och deras 
kontext genereras insikter vilka ligger till grund för nya koncept och idéer. Denna 
strategi kallas designdriven innovation. 

Den här uppsatsen behandlar en deltagande observation på Acreo i Norrköping, ett 
forskningsinstitut som utvecklar tryckt elektronik. Acreo är en teknikutvecklande verk-
samhet som jobbar utifrån en teknikdriven utvecklingsprocess. Verksamheten upple-
ver dock problem att övertyga tänkbara intressenter om potentialen i tekniken. För att 
få ut tryckt elektronik på marknaden har de nu börjat att själva utveckla produkter ba-
serade på tekniken. 

Deltagandeobservationen har fokuserat på den utvecklingsprocess verksamheten 
har idag. Vilka problem och behov som finns i processen ur ett designdrivet perspek-
tiv, med avseende på att nå större framgång i utvecklingen av innovativa produktkon-
cept. De problem och behov som identifierats har sedan jämförts mot två design-
drivna innovationsmodeller, NABC (Carlson, 2006) och Innovation planning process, 
IPP (Kumar, 2009) för att se hur dessa svara mot verksamhetens behov. 

Behoven och problemen som identifierats kan i stora drag delas in i två grupper, 
bristande information om kund, kontext, användare och konkurrens och avsaknad av 
en strukturerad utvecklingsprocess. 

Bristande information om värde för kunden och användarbehov gör det svårt att ge-
nerera meningsfulla koncept som kan överleva på marknaden. 

Avsaknaden av en strukturerad utvecklingsprocess leder bland annat till att problem 
upptäcks sent i utvecklingen och steget från labbmiljö till produktion försvåras. 

Båda studerade modellerna svara mot de identifierade behoven. IPP stödjer dock en 
verksamhet utan erfarenhet inom design och produktutveckling på ett bättre sätt än 
NABC. En förutsättning för båda modellerna är dock att det inom verksamheten fri-
görs mer tid i projekten för informationsinsamling innan konceptutveckling eller fysisk 
utveckling börjar.  
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 1 1 Introduktion 

1 Introduktion 
Vägen för en produkt från ett tankefrö till att vara en ny innovativ produkt på mark-
naden är i de flesta fall en snårig och krokig väg. Att hitta lämpliga produktområden 
och intressanta tillämpningar för en ny teknik kan vara minst lika svårt. Många idéer 
når aldrig målet trots inneboende potential. 

Många talar idag om innovation och vikten för ett företag av att tänka strategiskt kring 
utvecklingen av sin produkt, oavsett om den är en teknik, vara, kunskap eller tjänst. 
För att uppnå innovationshöjd och placera sin produkt bland de framgångsrika på 
marknaden måste företagen jobba med medvetna beslut på flera områden i utveck-
lingsprocessen (Carlson & Wilmot, 2006; Kumar, 2004, 2009; Weiss, 2008). De 
måste utforma en plan för hur de ska ta produkten från tankefrö till marknad. Carlson 
och Wilmot (2006) refererar till The U.S. Small Business Administration som hävdar 
att en bra plan för utformandet av en ny verksamhet ökar chanserna för framgång 
med 50 %. 

Innovation innebär förnyelse, det och kan röra sig om en ny produkt, ett nytt sätt att 
kommunicera eller ett nytt arbetssätt. En innovation innebär för ett företag en möjlig-
het att särskilja sig från konkurrenterna. Innovationen är något de är först med och 
ensamma om, den innebär att de kan erbjuda sina kunder något konkurrenterna inte 
kan. 

Från Industrialiseringen och fram till igår har innovation i stor utsträckning inneburit 
fokus på ökad effektivitet, nya sätt att till exempel öka produktionstakten, minska 
materialåtgången i en produkt eller korta tiden det tar att hantera en order. Sedan de 
flesta nu uppnått en hög nivå av effektivitet måste företagen hitta nya konkurrens-
vägar, nya sätt att särskilja sig från de övriga i branschen, nya sätt att vara innova-
tiva. 

Med fokus på effektivisering kunde företag förr i större utsträckning utvecklas genom 
att förstärka redan existerande produkter eller utgå ifrån den redan kända marknaden 
och målgruppen vid utveckling av nya produkter. Detta innebar att utveckling av en 
innovation kunde utgå ifrån en redan känd marknad och endast till viss del lägga 
energi på utforskning av möjligheter, följt av själva utvecklingen av koncept och slutli-
gen produktion (Weiss, 2008). 

Eftersom fokuset skiftat måste många verksamheter idag hitta nya sätt att vara inno-
vativa, söka nya målgrupper, marknader eller samarbeten, för att utvecklas. Det 
handlar inte längre om väldefinierade problem, vilket leder till ett mer omfattande 
innovationsarbete. Weiss (2008) menar att innovationsarbetet idag börjar redan med 
val av strategi för hur verksamheten ska jobba med innovation. Därefter måste möj-
ligheter utforskas från grunden eftersom man rör sig i nya okända områden, innan 
koncept kan utvecklas. Slutligen kommer produktion och delvis även distribution eller 
implementation (Weiss, 2008). 
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När det inte längre handlar om enbart väldefinierade problem anser Weiss att beho-
vet för verksamheten i första hand blir att hitta en strategi för att underlätta kritiskt be-
slutsfattande. Enligt Carlson och Wilmot (2006) och Kumar (2009) blir det största be-
hovet att förstå och lära känna sina kunder och marknaden, att fokusera på använ-
darbehoven.  

Enligt Kumar (2009) handlar innovation idag allt mer om att öka användarupplevel-
sen i en produkt. Han hävdar att fokus har flyttats från effektivitet till konsumentens 
upplevelse av produkten och för att kunna skapa attraktiva upplevelser måste företa-
gen förstå användaren och dess behov. Carlson och Wilmot (2006) anser att det är 
kundvärdet som är avgörande för innovationens framgång något som också innebär 
att företagen måste känna användaren. Även Weiss (2008) anser att innovation 
handlar om att addera värde. Hon menar dock att det mest kritiska steget för att 
skapa en framgångsrik innovation är själva övergången från idégenerering till imple-
mentation av det valda konceptet. Detta eftersom innovation i grunden handlar om en 
aktivitet som resulterar i en addering av värde i någon form. 

Det finns flera olika modeller för hur företag bör jobba för att nå framgångar med 
innovation och öka sin innovationskraft Dubberly (2006) har gjort en ansats att samla 
några av dem. Men hur finner verksamheten en strategi som passar dem? Vart och 
på vilket sätt nås innovation? Var finns styrkorna i verksamhetens vara och organi-
sation?  

En strategi är designdriven innovation i vilken en utgångspunkt är just förståelse för 
användaren. I teoribakgrunden kommer designdriven innovation att förklaras mer 
ingående. Design ses ofta av lekmän som något som endast berör de yttre egen-
skaperna hos en produkt så som form och färg, de rent estetiska aspekterna. I den 
här uppsatsen är utgångspunkten dock att design innefattar mycket mer än så. 
Design är ett verktyg, en process för utveckling och problemlösning, en process som 
lägger fokus på användaren. 

Den här uppsatsen är resultatet av en observationsstudie på en teknikutvecklande 
verksamhet som valt att utforska möjligheterna i en mer designdriven innovations-
process. De upplevde ett glapp mellan sig själv och kunderna. De uttryckte problemet 
som ”Vi är ingenjörer som säljer till ingenjörer, vi får inte kontakt med marknad och 
samhälle”. Genom en strategi som fokusera mer på användare och en process inne-
hållande verktyg för kontakt med kunder och slutanvändare fanns en förhoppning om 
att överbrygga det upplevda glappet. 

1.2 Verksamheten 
Acreo är ett forskningsinstitut som sysslar med tillämpad forskning inom elektronik, 
fiberoptik och kommunikationsteknologi (Acreo, u.å.). Företagets mål är att förvalta 
och utveckla forskning från universitet och högskolor till dess den är redo för mark-
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naden. Inom området tryckt elektronik1 är Acreo en av de världsledande utvecklarna. 
Acreo har fokuserat på att ta fram en process som bygger på traditionell tryckteknik 
där målet är att kunna tillverka tryckt elektronik med liknande tryckprocesser och 
samma verktyg som traditionell tryckning. 

I ett samarbete mellan Acreo, Linköpings universitet och Norrköpings Science Park 
har projektet Printed Electronics Arena, PEA (PEA, u.å.) startats för att få ut tekniken 
från labbmiljön till marknaden. Projektet startades dels för att sprida kunskap om 
tekniken men även för att få tillbaka kunskap om vad som efterfrågas, vart vill mark-
naden att fokus i utvecklingen av tekniken ska ligga? Bättre kontrast i displayer, kraft-
fullare batterier eller mer exakta sensorer? Inom projektet finns ett tydligt mål att få ut 
produkter på marknaden. Detta är till viss del nytt för verksamheten som tidigare fo-
kuserat helt på utveckling av teknik inte på att utveckla produkter.  

För att hitta en effektiv och stabil process i arbetet att produktifiera, utveckla pro-
dukter innehållande/baserade den teknik som utvecklas undersöks inom projektet 
möjligheten att i en teknikdriven utvecklingskultur ta in designkompetens och möjlig-
heterna med en mer designdriven utvecklingsprocess utforskas. Förhoppningen är 
att detta ska stärka kontakten och kommunikationen med kunderna och därigenom 
öka innovationsförmågan. Till detta har två studenter med designkompetens tagits in 
till den avdelning på Acreo som jobbar mest direkt mot målet att få ut tekniken i pro-
dukter Printed Electronics Arena Manufacturing, PEA-M. 

På PEA-M finns möjlighet att göra snabba provtryckningar och mindre serier av olika 
koncept. Externa företag kan hyra in sig och testa olika tryckmetoder eller byggsätt i 
utrustning som kan modifieras innan de låser produktionssättet och tar in ny eller 
modifierar befintlig utrustning i den egna verksamheten. PEA-M jobbar även ut mot 
kunder i helt andra branscher utan koppling till elektronik eller tryckning som kan ha 
intresse av tryckt elektronik. De tar fram lösningar och prototyper eller demonstra-
torer för koncept i projekt som genomförs åt eller tillsammans med kunder.  

Syftet med de två designstudenterna är att ge verksamheten förstärkning inom ett 
område där kompetens tidigare har saknats samt att de ska förmedla kunskap om 
designmetodik och designverktyg till verksamheten. De två designstudenterna har 
därför olika fokus i projektet, den ena studenten, en industridesigner, fokuserar på att 
ta fram nya koncept och jobba med design i kundprojekt. Den andra studenten (tillika 
observatören i studien och författaren av den här uppsatsen) har fokus på utveck-
lingsprocessen och metodiken bakom den, med målet att i ett mer långsiktigt pers-
pektiv finna en utvecklingsprocess i vilken den tidigare i princip helt teknikdrivna 
utvecklingen får draghjälp av designmetodik. Den här uppsatsen är ett första steg i 

                                            
1  Tryckt elektronik är elektronik baserad på organiska ledande material till exempel polymerer, till 
skillnad från traditionell elektronik som är kiselbaserad. De organiska materialen skapar nya 
förutsättningar för elektroniken. Till exempel kan papperstunna och flexibla displayer, sensorer och 
batterier tryckas. 
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den andra studentens arbete mot en ny mer designdriven arbetsprocess för verk-
samheten. 

Studien är avgränsad till observation av PEA-M, den operativa nivån av verksam-
heten kring tryckt elektronik inom Acreo. Den behandlar med andra ord inte Acreo 
som helhet och har inte studerat vad som sker på en taktisk eller strategisk nivå inom 
företaget. 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att genom en observationsstudie identifiera behov och problem i 
verksamheten rörande förmågan att produktifiera och därigenom få ut tekniken på 
marknaden i enlighet med de mål som finns inom PEA-projektet. Observations-
studiens fokus är hur verksamheten arbetar med innovation och hur dess förmåga att 
skapa innovationer kan ökas. 

Dessutom undersöks ett par innovationsmodeller för att se om de svarar mot de 
behov som identifierats i verksamheten under observationen och hur de i så fall 
hanterar dessa. Målet är att genom att identifiera behov och hinder i den nuvarande 
arbetsprocessen lägga en grund för fortsatt arbete med att se om en designdriven 
process kan stärka verksamheten i dess mål att produktifiera sin teknik samt att öka 
dess innovationsförmåga framöver. 

1.3.1Frågeställning 
Uppsatsen behandlar således två frågeställningar:  

• Vilka är hindren för att få ut tekniken i form av produkter på marknaden idag 
för den studerade verksamheten? 

• Hur svarar innovationsmodellerna mot den nuvarande arbetsprocessen? 
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2 Teoribakgrund 
Bakgrunden beskriver till att börja med teori kring organisationsstruktur, olika innov-
tionstrategier och taktik för introduktion på marknaden. Slutligen presenteras de två 
för studien utvalda innovationsmodellerna. 

2.1 Organisationsstruktur 
Varje verksamhet har en vision och mål, för att möta dessa sätter den upp strategier. 
Stevenson understryker vikten av strategierna och deras påverkan på hur en organi-
sation agerar. Strategierna förverkligas genom taktiska beslut om aktioner eller åt-
gärder vilka guidar det operativa arbetet. Det är genom det operativa arbetet strate-
gierna slutligen förverkligas och verksamhetens mål och visioner kan uppnås. 
(Stevenson, 2009). 

För en verksamhet som tagit in design som en del i ledningsperspektivet delar 
Svengren (1995) in verksamhetens organisation i nivåerna enligt följande. Längst ner 
finns en operativ nivå som behandlar ledning av projekt inom verksamheten. I mitten 
en strategisk nivå som berör bland annat definition av marknadssegment eller pro-
duktkategorier för verksamheten. Överst beskriver Svengren en filosofisk nivå inom 
vilken designens roll i företaget styrs. Den strategiska nivån menar Svengren är av-
görande för att förstå hur design kan bidra till verksamheten strategiskt. Den ger per-
spektiv på vilken roll designern har för både företaget och dess artefakter. (Svengren, 
1995) 

Även Mintzberg (1980) delar in verksamhetens organisationsstruktur i olika delar. En 
generell producerande verksamhet delar han in i fem delar varav tre utgör kärnverk-
samheten. De nivåer Svengren (1995) lägger fram kan jämföras med de tre delar 
som enligt Mintzberg (1980) representerar kärnverksamheten. Den första delen inom 
vilken företaget eller organisationens huvudverksamhet bedrivs exempelvis produk-
tionen benämner han operation core. Nästa del kallar Mintzberg the middle line, här 
ingår mellanchefer och andra befattningar som ligger mellan den direkt operativa 
delen i verksamheten och ledningen. Den högsta nivån strategic apex innefattar led-
ningen inom ett företag eller organisation. 

Vid sidan av dessa tre nivåer vilka kan uppfattas som kärnverksamheten i organisa-
tionen beskriver Mintzberg (1980) två delar inom företaget som inte har någon direkt 
koppling till företagets huvudverksamhet. Stödpersonal till exempel löneadministra-
tion, informationsavdelning (PR-avdelning) och jurister och den sista delen som han 
kallar technostructure vilken består av till exempel revisorer eller expertområden som 
inte berör huvudverksamheten. (Mintzberg, 1980) 

Ställs Stevensons (2009) beskrivning av en verksamhets strategiska, taktiska och 
operativa arbetet bredvid Svengrens (1995) och Mintzbergs (1980) modeller av orga-
nisationsstruktur syns det att det strategiska, taktiska och operativa arbetet utförs på 
olika nivåer inom organisationen. 
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Svengren (1995) beskriver 
vilken typ av arbete och 
beslut som berörs inom de 
olika nivåerna i organisa-
tionsstrukturen. En gene-
ralisering av dessa för att 
passa en generisk verk-
samhet liknande den 
Mintzberg (1980) talar om 
skulle innebära att den 
högsta nivån berör beslut av strategisk karaktär, hur ska verksamhetens mål och vi-
sion uppnås? Medan den mellersta nivån berör mer taktiska beslut av typen vilka åt-
gärder ska genomföras för att följa den uppsatta strategin, exempelvis vilka samar-
beten är intressanta eller vilka produktionsförändringar bör genomföras. På den 
lägsta nivån utförs de åtgärder och handlingar som beslutats i den övre nivån. Här 
tas även de dagliga besluten för att projekt, produktion och utveckling ska flyta på. 

I den här uppsatsen kommer de olika nivåerna i organisationen benämnas strategisk, 
taktisk och operativ nivå. 

2.2 Olika innovationsstrategier och dess utgångspunkter 
Skapar tekniken behoven eller styr behoven tekniken? Market-pull utgår ifrån behov 
som marknaden efterfrågar en lösning på och fokuserar utvecklingen därefter. Efter-
frågan av de produkter som utvecklas finns med andra ord där från början innan kon-
ceptutvecklingen startar. Technology-push å andra sidan innebär att koncept utveck-
las utifrån en ny teknik utan att det på förhand finns kännedom om de uppfyller några 
behov på marknaden. Genom att förfina tekniken och söka behov för den trycks kon-
cepten ut på marknaden. I bästa fall föds utifrån den nya tekniken ett behov på mark-
naden. Enligt Verganti har den typen av tekniska innovationer ofta inneburit ett kon-
kurrensmässigt försprång. (Verganti, 2009). 

Ett exempel på en produkt som utvecklats baserad på en ny teknik är mobiltelefonen 
vilken det inte fanns någon direkt efterfrågan efter på marknaden men få idag skulle 
klara sig utan. En organisation kan med andra ord ha olika utgångspunkt i sin innova-
tionsstrategi beroende på om de jobbar utifrån ett technology-push eller market-pull 
perspektiv. 

I litteraturen nämns olika innovationsstrategier som teknikdriven innovation, affärs-
driven innovation, designdriven innovation och användardriven eller användarcentre-
rad innovation (Kumar, 2009; Dell’era & Verganti, 2008; Verganti, 2009). 

Beroende på vilken innovationsstrategi en verksamhet använder ser utvecklingspro-
cessen olika ut. En teknikdriven verksamhet utgår från en teknisk idé, till exempel en 
ny teknik, utifrån vilken koncept genereras som sedan anpassas till användarna. Den 
affärsdrivna verksamheten utgår på liknande sätt från en affärsidé utifrån vilken kon-
cept skapas som sedan anpassas till användarna (Kumar, 2009). Båda dessa men 

Figur 1 Organisationsstruktur 
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framför allt den teknikdrivna utgår med andra ord främst från ett technology-push 
perspektiv i den bemärkelsen att de inte utgår ifrån ett behov hos användarna utan 
istället i efterhand försöker hitta eller skapa det behovet för att nå marknaden. 

Definitionen för användardriven och designdriven innovation går i vissa fall in i var-
andra, olika forskare använder uttrycken på lite olika sätt. Enligt Dell’era och Verganti 
(2008) och Verganti (2009) börjar en verksamhet som har en användardriven / an-
vändarcentrerad innovationsstrategi utvecklingen med att först studera användarna 
för att förstå hur de använder produkter och vilka deras behov är. De utgår med an-
dra ord ifrån ett market-pullperspektiv. 

Denna beskrivning är mycket lik den Kumar (2004, 2009) ger av hur designdriven 
innovation är upplagd. Han definierar en designdriven innovationsprocess där ut-
vecklingen startar med att verksamheten försöker förstå och lära känna användaren 
för att identifiera behov. Utifrån dessa behov utvecklas sedan koncept till vilka teknik 
eller affärsidé sedan byggs. 

Kumar (2004, 2009) och Dell’era och Vergantis (2008) beskrivningarna av designdri-
ven innovation skiljer sig åt i målet med användarstudierna. Kumar (2004, 2009) an-
ser att det som söks är behov som inte finns uttalade som en direkt efterfrågan från 
marknaden utan behov som användarna själva inte upptäckt eller lyckats formulera 
ens för sig själva ännu. Dell’era och Verganti (2008) definierar istället designdriven 
innovation som en strategi där verksamhetens utveckling inte utgår ifrån att studera 
och identifiera användarnas behov utan snarare meningen med produkter. De menar 
att det är förändringen i mening som leder till stora innovativa framgångar idag. Enligt 
Verganti (2009) ligger processen bakom designdriven innovation nämnare techno-
logy-push än market-pull eftersom den utgår ifrån en den vision en verksamhet har 
av ett genombrott. 

I den här studien kommer designdriven innovation syfta på en innovationsprocess 
som generellt studerar användarna som en första ansats i utvecklingsprocessen. 
Oavsett om detta avser att formulera en mening i eller med användarnas agerande 

Figur 2 Teknikdriven och designdriven innovation anpassad från Kumar (2009) s. 92 
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eller om det avser att identifiera uttalade eller outtalade behov. Kärnan är med andra 
ord att studier av människor, trender och kontext ligger till grund för utvecklingen av 
koncept. 

2.3 Designdriven innovation 
Då huvudverksamheten för den studerade organisationen är teknikutveckling är de-
ras utgångspunkt till stor del teknikdriven innovation. Ambitionen är dock att hitta en 
strategi där teknikinnovationen kan tas till vara i en process som bättre möter mark-
naden. Detta är något de inte är ensamma om, flera ledande företag går mot en mer 
designdriven innovationsstrategi.  

“A survey of the leading innovative companies in the world indeed suggests that most 
of them are increasingly adopting design innovation as a primary competitive strat-
egy.” Kumar (2009 s.91) 

Jacoby och Rodriguez (2008) beskriver tre olika utgångspunkter för innovation, män-
niska, teknik och marknad. Vidare säger de att det enligt den internationellt framgån-
gsrika designbyrån IDEOs erfarenhet är de verksamheter som har fokuserat på och 
utgått från människan med de andra två, teknik och marknad, som stöd som visat 
mest framgång. 

Både Carlson och Wilmot (2006) och Kumar (2005) påpekar att det är väldigt få in-
novationsprojekt som når framgång. De misslyckas för att de inte hittar någon plats 
på marknaden eller för att de inte passar in i folks liv helt enkelt enligt Kumar (2005). 
Carlson och Wilmot (2006) ser samma anledning; användarna ville helt enkelt inte ha 
produkten eller tjänsten som utvecklats. Verksamheten har enligt Carlson och Wilmot 
(2006) inte lyckats förstå användarnas behov. 

Varför ser det ut så här? Förr växte och förändrades företag och verksamheter i stor 
grad genom effektivisering inom organisationen eller produktionen (Kumar, 2009; 
Weiss, 2008). Det som möjliggjorde denna effektivisering var till stor del tekniska- 
eller affärsinnovationer. Idag räcker det dock inte med effektivisering i och med att allt 
fler når någon form av toppeffektivisering och bästa praxis. När det finns en djungel 
av erbjudanden för konsumenten att välja mellan med likvärdiga priser och kvalitet 
måste något annat till för att företaget, produkten ska stå ut i konkurrensen (Kumar 
2009).  

Större fokus har därför som tidigare nämnts flyttats till upplevelsen för konsumenten. 
Inte bara direkt av produkten utan av användningen av den (Kumar, 2009; Dell’era & 
Verganti, 2008; 1508, 2009). Kumar (2009) ger Nike som exempel, för dem är fokus 
inte längre på den fysiska produkten, skon utan på själva upplevelsen av att springa.  

Kumar (2009) argumenterar för att innovation som föds genom en process bestå-
ende av design, teknik och affärsprocesser har bättre förutsättningar att skapa bra 
såväl användarvärde som ekonomiskt värde. Vilket ger i sin tur innebär bättre förut-
sättningar för en ledande position på marknaden. Den designdrivna innovationsstra-
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tegin hjälper företagen att skapa innovationer som grundar sig i användarens behov 
och därmed tillför ett större användarvärde än en produkt som utgår enbart från en 
teknisk färdighet (Kumar, 2009). Carlson och Wilmot (2006) anser att just användar-
värdet är en av nyckelingredienserna i en innovation och att det bästa sättet att ska-
pa användarvärde är att fokusera på just användaren. Kumar (2009) påpekar också 
att ett ökat användarvärde ökar både det ekonomiska värdet och marknadsvärdet på 
produkten.  

För allt fler företag måste alltså fokus flyttas från effektivisering av sitt erbjudande till 
att fylla ett användarbehov eller erbjuda en ökad upplevelse (Kumar, 2009). Kumar 
(2009) påpekar att det dock inte är helt enkelt att göra övergången till en designdri-
ven innovationsprocess. De element av designmetodik som tas in i utvecklingen 
måste passa ihop med de andra redan existerande processerna av teknik- och 
affärsutveckling. Kevin McCullagh (2008) citerar i Strategy of the real world Ignacio 
Germande, design director på Motorola Europe: 

”a key element of a successful strategy is knowing about and thinking through all the 
steps to get there. It is not just about formulating an implementation plan – it’s also 
familiarity with its different elements.” (McCullagh, 2008 s.70) 

Det gäller med andra ord att hitta en process för utveckling och innovation som 
fokuserar på användaren men samtidigt tar hänsyn till den ursprungliga verk-
samheten och att fokusera på alla delar i utvecklingen för att nå framgång. 

2.4 Introducera en ny teknik på marknaden 
Att introducera en helt ny teknik på marknaden kan innebära problem bland annat 
eftersom den inte nödvändigtvis uppfyller ett behov eller en efterfrågan som är utta-
lad eller ens medveten. I de fallen måste användare lockas och behovet väckas eller 
skapas. (Canada, Mortensen & Patnaik, 2008). 

Ett annat problem för den nya tekniken är just att den är ny och därmed ofta omogen 
och instabil. Omognaden innebär störningsmoment som kan få användare att avfärda 
den som ointressant eller ofunktionell (Canada, Mortensen & Patnaik, 2008). 

Canada, Mortensen och Patnaik (2008) anser att genom att introducera tekniken i ett 
koncept med begränsad funktionalitet kan problemet med instabilitet och störmoment 
begränsas. Den begränsade funktionen i konceptet reducerar möjliga faktorer som 
användarna kan störa sig på och som kan få dem att därmed avfärda tekniken. De 
hävdar vidare att med en begränsad funktion blir tekniken lättare att kontrollera och 
utveckla. Tekniken får helt enkelt tid att mogna samtidigt som den kommer ut på 
marknaden och tar plats i folks medvetande. Canada, Mortensen och Patnaik (2008) 
ger telefonen av Bell som exempel, den introducerades till en början enbart på hotell 
där den hade en begränsad funktion av att enbart förbinda rum och reception men 
syntes och väckte nyfikenhet och i förlängningen skapade ett tidigare okänt behov. 
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2.5 Modeller för innovationsarbete 
Nedan presenteras de två modeller som valts ut för studien. I metodavsnittet förkla-
ras hur och varför dessa modeller valdes. 

2.5.1 NABC 
“Innovation is the process of creating and delivering new customer value in the mar-
ketplace.” (Carlson & Wilmot, 2006 s.6) 

Curtis R Carlson är VD för SRI International ett av världens ledande forskningsinstitut 
med produkter som datormusen, mobilkommunikation High Definition TV och mala-
riamedicin på sin repertoar, och skapare av ramverket NABC, vilket står för Need, 
Approach, Benefit, Competition. 

I en intervju på bloggen InnovationBeat (Fernholm, 2008) berättar Carlson hur han 
på 80-talet utvecklade NABC, det ramverk utifrån vilket SRI idag jobbar med innova-
tion. För att få en bild av och förstå hur de skapade innovativa koncept och produkter 
samlade Carlson sitt team på SRI varannan vecka för att diskutera innovation. Efter 
ungefär ett och ett halvt år kom de till slutsatsen att en av de avgörande punkterna 
för en framgångsrik innovation är en väl genomarbetad value proposition, värdepro-
position. 

Carlson och Wilmot (2006) hävdar att en bra värdeproposition är det bästa verktyget 
för att skapa värde. De anser även som nämnt i inledningen att värde är en avgö-
rande komponent i en innovation. De hävdar att värdepropositionen får organisatio-
nen att fokusera på att besvara kärnfrågorna i de projekt som inleds. 

NABC, används idag genomgående 
inom SRI för att skapa lättförstådda 
och konsisa värdepropositioner. Ge-
nom att fokusera på de fyra punk-
terna Need, Approach, Benefit och 
Competition och besvara en fråga 
per punkt läggs grunden till värde-
propositionen. Utifrån punkterna lyfts 
de huvudsakliga frågor som bör tas 
upp i en värdeproposition fram och 
besvaras (Bridges, 2007; Carlson & 
Wilmot, 2006). 

Need ”Vilka är de verkliga kund och 
marknadsbehoven”? 

Approach ”Vilket unikt tillvägagångssätt ska man använda för att tillgodose de ovan 
identifierade behoven”? 

Benefit ”Vad blir det för vinster per kostnaden med den approach man bestämt sig 
för”? 

Figur 3 NABC 
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Competition ”Vad finns det för konkurrens, och hur är de vinster per kostnad man 
förväntar sig bättre än andra alternativ och konkurrenternas”? (Bridges, 2007). 

Att skapa en bra värdeproposition med NABC ramverket är en iterativ process som 
växer i takt med att mer kunskap samlas in om kontext och användare. Precis i bör-
jan av ett potentiellt projekt kan det således vara svårt att besvara de fyra grundfrå-
gorna men allt eftersom kunskap och feedback från berörda aktörer samlas in kan de 
besvaras bättre och bättre (Bridges, 2007; Carlson & Wilmot, 2006). Carlson och 
Wilmot (2006) menar att det är viktigt att inte låta NACB arbetet bli en ad hoc aktivitet 
utan något som utvecklingsteamet jobbar med från start och att hela organisationen 
finns representerade. Det krävs flera olika kompetenser för att skapa en bra värde-
proposition. 

Flera idéer med innovationspotential når aldrig hela vägen fram till marknaden på 
grund av att den som fått idén inte kan uttrycka den så att investerare förstår dess 
potential säger Carlson och Wilmot (2006). Ett gemensamt språk i form av en värde-
proposition kan avhjälpa detta. Avsaknaden av en värdeproposition leder enligt 
Carlson och Wilmot (2006) till förvirring, dålig kommunikation mellan de anställda och 
ledningen samt bristande fokus på kundernas behov. Resultatet blir bortkastade re-
surser. Med hjälp av NABC fångas de för investeraren och kunder viktiga aspekterna 
upp på ett så kort och koncist sätt som möjligt. Carlson och Wilmot understryker även 
att en effektiv värdeproposition måste vara lätt att förstå och gärna innehålla kvanti-
tativ data. 

”Good value propositions are specific, quantitative, and illustrative; they tell a story” 
(Carlson & Wilmot, 2006 s.96).  

Enligt Carlson och Wilmot behöver det skapas två värdepropositioner för varje pro-
jekt. En intern för att sälja in projektet hos den i organisationen som fattar ekono-
miska beslut. I den läggs fokus extra mycket på return of investment (ROI) och mark-
nadsstorlek. Den har även ett syfte inom teamet att skapa en gemensam bild av ar-
betet, målet och vägen dit. Den andra värdepropositionen har externa mottagare i 
form av kunder. Här läggs fokus på punkterna benifits och competition. Carlson och 
Wilmot anser till och med att det ofta behöver skapas en värdeproposition riktad till 
varje aktör i projektet, leverantörer, intern personal, distributörer etcetera. De anser 
även att det är viktigt att inte fastna i vad som är bekvämt utan att kunna se behoven, 
vinsterna och konkurrensen även ur andras perspektiv. Att anpassa värdeproposi-
tionen efter mottagaren. (Carlson & Wilmot, 2006). 

I den första iterationen av en värdeproposition skrivs allt som i det läget är känt om 
idén ned. Genom att cirkulera det första utkastet av NABC som görs för idén internt, 
fås feedback som ökar kunskapen och ger signaler om inom vilka områden mer 
information behövs. Mer information samlas in bland annat genom samtal med 
kunder, fältobservationer och interaktion med användare. All insamlad kunskap 
bygger på och föder värdepropositionen (Bridges, 2007). 
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Med en väl genomarbetad värdeproposition kan beslut tas huruvida ett projekt har 
potential att slå på marknaden och bli en innovation. Anses projektet vara värt att 
satsa på utökas värdepropositionen till att bli en mer utförlig plan över olika moment 
och komponenter i projektet. (Carlson & Wilmot, 2006). 
 
För att fånga upp alla detaljer som gör en idé till en innovation förespråkar Carlson 
och Wilmot (2006) att värdepropositionen med jämna mellanrum under utvecklingen 
finslipas genom att kompetenser från olika områden samlas och diskuterar och ger 
feedback på svaren till de olika punkterna. 

2.5.2 Innovation planning process, IPP 
Innovation planning process (i fortsättningen refererat till som IPP) med tillhörande 
verktygsset är en generisk innovationsmodell utvecklad för att passa multidisciplinära 
innovationsteam. Modellen är framtagen av Vijay Kumar och baserad på hans studier 
av flera framgångsrika innovationsprojekt från såväl akademin som den privata och 
offentliga sektorn (Kumar, 2004, 2009). 

En framgångsrik innovation är enligt Kumar (2004) resultatet av välinformerat och 
målmedvetet hårt arbete. Disciplinerat arbete är viktigt inte minst i planeringsstadiet. 
För att stödja detta arbete behövs verktyg och strukturerade modeller som gör det 
lättare att förutse behov. Modellerna och verktygen måste enligt Kumar (2004) stödja 
ett multidisciplinärt team eftersom innovationsprocessen behöver input från flera håll, 
design, teknikutveckling, ekonomi och marketing. 

Modellen IPP består av sju olika faser genom vilka innovationsprocessen passerar. 
Sense intent, know users, know context, frame insights, explore concepts, frame so-
lutions och realize offerings (Kumar, 2009). De olika faserna kan även delas in i olika 
delmoment, sense, research, analyse, syntesis och deliver (Kumar, 2004), som till-
sammans bygger förutsättningarna för en produkt från första ansats till leverans. 

”Innovations conceived by carefully integrating design processes with business and 
technology have a better chance of achieving high user value and economic value, 
leading to greater adoption and market leadership.” (Kumar, 2009 s.92) 

Figur 4 Innovation planning process, IPP 
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Nedan följer en beskrivning av de sju faser IPP går igenom samt exempel på de 
verktyg Kumar definierat för faserna (Kumar, 2009). 

Sense intent: Med hjälp av bland annat trendmatriser, enhet-relation-attribut-
diagram och opportunety maps diagnostiseras verksamheten såväl internt som 
externt. Trender, globala förändringar i kultur, livsstil, affärsklimat och teknik studeras 
för att definiera problemrymden. Målet är att skapa en uppfattning om vart det kan 
uppstå nya möjligheter att skapa värde. 

Know users: Målet är att lära känna nuvarande och potentiella slutanvändare. 
Genom att göra etnografiska intervjuer, experience maps, använda POEMSram-
verket (People, Objects, Messages, Environment, Services) och video och foto 
etnografi genereras insikter om användarna. Främst eftersöks insikter om otillfreds-
ställda eller outtalade behov. Kumar understryker att det är viktigt att skapa en 
gemensam förståelse för vad en insikt är inom teamet. 

Know context: Förutom förståelse för användaren är det även viktigt att skapa insikt 
om den berörda kontexten. Med flera olika verktyg som context maps, innovation 
maps, competition landscapes, value webs och innovation diagnostics skapas en bild 
av kontexten både i dess nuvarande läge men även hur den har förändrats och kan 
förväntas förändras framöver. För att underlätta detta i ett multidisciplinärt team före-
slår Kumar att kontexten delas in i olika rubriker som alla i teamet förstår till exempel, 
teknik, business och design och sorterar insikterna därefter. 

Frame insights: Genom att sortera och klustra insikterna från användarna och kon-
texten med hjälp av till exempel experience maps, costumer journeys, analytiska 
ramverk eller sorterade listor framträder mönster i det insamlade materialet. Det som 
eftersöks i analysen är främst mönster som dyker upp upprepade gånger eller viktiga 
samband i datan. 

Explore concepts: Med strukturerad brainstorming utforskas koncept utifrån de 
genererade insikterna och möjligheter identifieras. Genom att föda koncept utifrån 
insikterna blir de förankrade i verkligheten och lättare att försvara menar Kumar 
(2009). Efter brainstormingen, under vilken det är viktigt att ha en neutral inställning 
till samtliga idéer och tillåta att idéer bygger vidare på varandra, ska därför även sam-
tliga koncept som föreslås dokumenteras och matchas mot de genererade insikterna.  

Med enkla pappers- och skissmock-uper underlättas och fokuseras kommunikationen 
inom teamet samt ges möjlighet till tidig användar- och kundfeedback. 

Frame solutions: Lösningar och koncept utformas genom att idéerna från den före-
gående fasen sorteras och utvärderas utifrån hur de tillför värde för de inblandade 
intressenterna i projektet. Svagare idéer kan sättas samman och tillsammans skapa 
attraktiva konceptsystem. 

Koncepten utvärderas i ett så tidigt stadium som möjligt innan allt för stora resurser 
har spenderats på dem. I en iterativ process utvecklas och förfinas sedan koncepten 
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utifrån resultaten från prototyptester. Prototyptesterna genomförs i verkligheten och 
är upplagda utifrån utvärderingskriterier baserade på insikterna från kontext- och 
användarobservationerna. 

Slutligen presenteras de koncept som anses mest lovande med hjälp av framtids-
scenarion, illustrationer, diagram och prototyper. 

Realize Offerings: I sista fasen säkerställs först att koncepten är skapade utifrån 
användarens upplevelser och att de kan tillföra värde, även ett ekonomiskt värde för 
de företag som ska producera, marknadsföra och distribuera dem. 

När detta är säkerställt sätts en implementationsplan för koncepten upp. Denna 
skapas gemensamt inom teamet och det krävs enligt Kumar ett djupt samarbete 
mellan de olika kompetenserna för att skapa en strategiskt bra och genomförbar 
plan. 

Implementationsplanen ger en bild av det förväntade förloppet från nu till butikshyllan 
som en road map. Denna delas sedan med samtliga involverade i projektet, kunder, 
producenter etcetera för att samtliga ska ha en gemensam och delad bild av pro-
jektet. Parallellt sätts en affärsplan upp med tydliga och specifika initiativ verksam-
heten måste ta för att implementera konceptet. (Kumar 2009) 

Kumar anser att det är avgörande för innovationsprocessen att tid och engagemang 
läggs på alla de sju faserna och att lämpliga verktyg används. Processen ska dock 
inte ses som en sekventiell process utan en del av arbetet kan ske parallellt eller 
överlappande.(Kumar, 2009). 

2.6 Common ground 
Både Carlson och Wilmot (2006) och Kumar (2004, 2009) understryker vikten av att 
jobba med multidisciplinära team för att vara framgångsrik i innovationsarbetet. För 
att täcka alla aspekter i planeringen och utvecklingen av en ny innovation menar 
Kumar (2004) till exempel att det behövs information och kompetens inom vitt skilda 
områden som marknadsundersökning, teknik, varumärkesbyggnad, ekonomi, design 
och strategi.  

Inom ett multidisciplinärt team blir en common ground, en gemensam bild, viktig för 
att få en välinformerad diskussion och debatt (Weiss, 2008). Som tidigare nämnt me-
nar Carlson och Wilmot (2006) att flera bra konceptidéer aldrig når fram på grund av 
att investerarna inte förstår dess potential även detta ett problem på grund av att det 
saknas en gemensam utgångspunkt. 
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3 Metodteori 
Ovan har den teoretiska bakgrunden och syftet för studien beskrivits. Här följer en 
beskrivning av de metoder och den metodologi som använts i studien samt argument 
till varför dessa har valts. Sist beskrivs själva arbetet i studien. 

3.1 Metodologi 
Bryman (2011) beskriver kortfattat de huvudsakliga skillnaderna mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning. En kvantitativ forskningsstrategi har i huvudsak ett deduktivt 
synsätt på förhållandet mellan teori och forskning och tyngden ligger på prövning av 
teorier. Medan en kvalitativ forskningsstrategi främst har ett induktivt synsätt och läg-
ger tyngden på generering av teorier. 

3.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ? 
Då studien i första hand syftar till att undersöka och skapa en bild snarare än bevisa 
en teori har den lagts upp utifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Studien berör män-
niskors beteende, deras arbetssätt och i viss mån arbetsmiljö vilket gjort att ett kvali-
tativt angreppssätt anses lämpligare. En kvalitativ studie ger en mer rik och detalje-
rad kunskap om kontexten, verksamheten, kulturen och de begränsningar/förutsätt-
ningar som finns såväl organisatorisk som tekniskt jämfört med ett kvantitativt upp-
lägg som endast presenterar statistik. Cooper et al., (2007) menar att: 

“Any attempt to reduce human behavior to statistics is likely to overlook important 
nuances,..” (Cooper et al., 2007 s.50). 

Vidare hävdar de att: 

”Put simply, the qualitative approach helps answer questions about the product at 
both the big-picture and functional-detail level with a relatively small amount of effort 
and expense. No other research technique can claim this.” (Cooper et al., 2007 s.69). 

3.2 Metod 
Utifrån den forskningsstrategi som valts har sedan följande metoder använts i stu-
dien. 

3.2.1 Aktionsforskning 
Aktionsforskning är en metod med ursprung i socialpsykologin. Metoden innebär att 
observatören aktivt är en del av den verksamhet som studeras. Personliga reflek-
tioner över det observatören lär sig om verksamheten som studeras samt reflektioner 
över processen av hur verksamheten studeras nedtecknas i dagboksform (Cohen, 
Manion & Morrison, 2008). 

Avenier och Nourry (1999) anser att oavsett vad metoderna kallas, klinisk forskning, 
aktionsforskning, interventionsforskning eller engineering research så har dessa 
transformativa fältarbetesmetoder förmågan att vara fruktsamma för såväl forskaren 
som för de verksamma i den studerade organisationen. Studien får två mål, dels att 
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uppnå en förändring i verksamheten och dels att under tiden skapa ny kunskap för 
forskaren (Avenier & Nourry, 1999). 

I verksamheten som har studerats finns ett mål att ta in designmetodologi i arbets-
processen och lära mer om vad den kan vinna på detta. Då det fanns intresse från 
både forskningshåll och i den praktiserande verksamheten att lära av varandra an-
sågs action research som ett lämpligt angreppssätt. 

Sedan Kurt Lewin, en av de första att syssla med aktionsforskning, skapade sin mo-
dell under 1940-talet har det dykt upp ett flertal andra modeller över hur aktionsforsk-
ning läggs upp (Cohen, Manion & Morrison, 2008). De skiljer sig något åt i hur många 
steg de delar in en hel studie i men sammanfattande kan aktionsforskning anses ha 
två faser. Den första innebär observation och diagnostisering av vilka problem och 
behov som finns i verksamheten som studeras och skapande av hypoteser för hur 
dessa kan bemötas. I den andra fasen testas och utvärderas hypoteserna genom 
planerade interventioner på plats i verksamheten. Dessa två faser upprepas sedan i 
iterationer där fas ett upprepas med observation och diagnostisering av resultatet 
från fas två följt av en ny fas två. Ebbutt (1985) understryker vikten av att mellan ite-
rationerna ge utrymme för feedback och reflektion. Där hypoteserna som skapats 
omvärderas och revideras om det behövs. 

I den här uppsatsen har avgränsningar gjorts så att den endast omfattar den första 
fasen, observation och identifiering av behov och problem för verksamheten. Den 
andra delen som berör testning av hypoteserna genom interventioner i verksamheten 
och iterationer av de två faserna har inte utförts i denna studie. 

3.2.1.1 Deltagande observationer 
Deltagande observationerna är en central del i aktionsforskning. Där det antingen är 
medarbetarna i verksamheten som själva genomför studien på sin verksamhet eller 
en extern observatör som leder studien och genomför den tillsammans med dem. 

Genom att själv delta i verksamheten och se och höra de andra kan observatören få 
med sig mer innehållsrik data jämfört med om studien enbart hade genomförts med 
intervjuer eller öppna enkäter. Patton (1990) uttrycker det: 

Figur 5 Aktionsforskning 
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”There are limitations, however, to how much can be learned from what people say. 
To understand fully the complexities of many situations, direct participation in and 
observation of the phenomenon of interest may be the best research method”. 
(Patton, 1990 s.25) 

Avenier och Nourry (1999) menar dock att det är viktigt att vid användning av trans-
formativa fältstudiemetoder så som aktionsforskning och deltagande observationer 
ha i åtanke vilken typ av kunskap det är som skapas. Subjektet och objektet blir sam-
manlänkade. Det blir omöjligt för forskaren att hålla en neutral och objektiv position 
då dennes blotta närvaro i projektet påverkar det arbete och de objekt som denne 
studerar. Avenier och Nourry (1999) anser dock inte att detta måste innebära något 
problem förutsatt att observatören är medveten om det. Tvärtom kan det istället ge 
tillgång till information som annars inte hade lämnats ut. Forskaren kan genom sitt 
deltagande i projektet få tillgång till dokumentation och möten som kan ge en bättre 
förståelse för verksamheten som studeras men som i annat fall hade ansetts konfi-
dentiella. Eftersom det i denna studie i första hand var av intresse att skapa hypo-
teser kring varför verksamheten inte varit framgångsrik med produktifieringen av sin 
teknik samt hypoteser kring hur den kan bli framgångsrik. Är det av större vikt att lära 
så mycket som möjligt om verksamheten samt att få den att själv reflektera över sin 
arbetsprocess än att observatören är strikt objektiv. 

Vidare diskuterar Avenier och Nourry (1999) legitimiteten i kunskapen som produce-
ras genom en studie av det här slaget. De hävdar att såväl metod som kunskapen 
som skapas blir legitim endast om den är av intresse för de som är verksamma i det 
studerade projektet. 

”Knowledge related to the local unit’s projects and the overall organization put 
forward by researchers only becomes legitimate if practitioners agree with the 
researchers’ interpretations.”(Avenier & Nourry, 1999 s.68)  

Genom kommunikation med medarbetarna i verksamheten som studerats kring 
analysresultaten från observationerna har dessa legitimerats i denna studie. 

3.2.2 Analysmetod 
”Because each qualitative study is unique, the analytical approach used will be 
unique” (Patton, 1990 s. 372) 

Datan som genererats under observationen har i den här studien analyserats med 
inspiration från kvalitativ innehållsanalys (Patton, 1990). Insikter från observationer 
kan sorteras på flera olika sätt, kronologiskt, utifrån viktiga händelser, olika platser, 
människor, processer eller ämnen/frågor (Patton, 1990).  

I den här studien har insikterna sorterats utifrån fråga: Hur kan arbetsprocessen bli 
mer framgångsrik med avseende på produktifiering av tryckt elektronik? Subkatego-
rier har skapats utifrån datamaterialet, kring olika områden som påverkar målet, ett 
lyckat produktsläpp. Vilken konsekvens får ett handlande, avsaknad av handlande i 
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dagens process? Vad beror handlandet på? och finns det en bakomliggande orsak, 
vilken? 

 

Figur 6 Analystabell 

3.2.3 Val av modeller 
För det studerade projektet finns ett externt krav att använda sig av NABC ramverket 
(Carlson & Wilmot, 2006). Detta ramverk är således ett av de som studerats med av-
seende på hur det möter de behov och problem som identifierats i verksamheten. 
Den andra modellen IPP (Kumar, 2004, 2009) valdes som ett komplement till NABC. 
Den tar upp och behandlar den övergripande innovationsprocessen från ett design-
drivet perspektiv istället för att som NABC fokusera på enbart en del av processen. 

  

Anteckning datum Behov/betydelse
Eventuell 
konsekvens På grund av

Eventuell 
bakomliggande 
orsak -er

Ingenjörer som 
säljer till 
ingenjörer inte till 
samhälle och 
marknad 2011-01-14

Behov av kunskap 
om värde för 
målgruppen

Problem att 
identifiera 
kundens 
intressen

Saknar verktyg, 
informationsbrist ovana
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4 Genomförande 
Genom en deltagandestudie på PEA-M har under tre månader arbetet med att ta 
tekniken tryckt elektronik från labbmiljön och experimentella försök till marknads-
färdiga produkter studerats. Som designer involverad i ett av de pågående projekten 
har såväl det interna arbetet med utveckling av tekniken och undersökning av mark-
naden och konkurrenter som det externa arbetet i form av kontakt med kunder, sam-
arbetspartners studerats och analyserats. Dokumentation har förts i form av en dag-
bok i vilken iakttagelser, reflektioner och konversationer har nedtecknats. Samtliga 
anteckningar har daterats för att det ska bli möjligt att se eventuell progress i utveck-
lingsprocessen under observationstiden. 

Dokumentationen från observationerna har sedan kontinuerligt reflekterats över uti-
från vart i arbetsprocessen det finns luckor, svagheter eller hinder för att nå ett lyckat 
produktsläpp. McNiff (2002, citerad i Cohen, Manion & Morrison, 2008) tar upp vikten 
av att i en action researchstudie på förhand definiera så kallade success criteria. Mål 
mot vilka det kan utvärderas hur långt aktionsforskningen kommit och om interven-
tioner som genomförts har varit framgångsrika. För det studerade projektet är målet, 
att få ut produkter som bygger på tryckt elektronik på marknaden. Detta mål fungerar 
således även som ett tydligt success criteria för studien. 

Ur dokumentationen har sedan punkter i form av händelser, kommentarer eller reflek-
tioner analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Genom att sortera 
datapunkterna i kluster baserade utifrån fråga: Hur kan arbetsprocessen bli mer fram-
gångsrik med avseende på produktifiering av tryckt elektronik? Framkom tre grund-
läggande grupper, identifiera kundbehov/värde, resurser på fel (?) projekt och ineffe-
ktiv utveckling. Utöver dessa tre uppkom även en grupp med övrigt i vilken spridda 
iakttagelser ingick. Subkategorier har sedan skapats utifrån datamaterialet, vad är 
innebörden i den här punkten? Vilken konsekvens får ett handlande, avsaknad av 
handlande i dagens process? Vad beror det på? och finns det en bakomliggande or-
sak, vilken? 

Utifrån detta har sedan mönster kring hur detta påverkar verksamhetens mål utlästs 
och formulerats till problemområden vilka det vore önskvärt att angripa för att nå en 
mer effektiv innovationsprocess med bättre andel lyckade resultat. I bilaga 1 återfinns 
en analystabell. 

För att validera tolkningen av punkterna ur rådatan i enlighet med Avenier och 
Nourrys (1999) resonemang sammanställdes en kortfattad lägesrapport där problem-
områdena presenterades. Denna skickades till två projektledare, den övergripande 
processledaren för projektet som studerades samt två chefer inom verksamheten. 
Feedbacken från dessa legitimerade problemområdena och gav nya insikter att refle-
ktera över inför ett nästa steg i en fortsatt studie.  

Problemområdena som formulerats med hjälp av analysen har sedan även matchats 
mot de två modeller, ramverk för arbete med innovation som valts ut. Syftet med 
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mappningen är att se hur modellerna fångar upp den typen av problem den stude-
rade verksamheten har. Skulle någon eller några av modellerna kunna fungera som 
grund för en designstrategi vilken samtliga projekt fortsättningsvis kan utgå ifrån för 
att undvika de problem som tidigare stötts på?  
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5 Resultat och analys 
Vid det inledande mötet inför projektstarten uttrycktes från företagets sida problem 
som ”vi är ingenjörer som säljer till ingenjörer, vi får inte kontakt med marknad och 
samhälle”. Det man syftade på var att man inte visste hur man skulle vända sig mot 
en okänd målgrupp och sälja in sina idéer och sin teknik till denna. Ofta befann de 
sig i situationer där de presenterade sin teknik för mottagaren men denne kunde inte 
se potentialen. De upplevde ett glapp mellan sig själv och kunderna. 

Ett annat problem som upplevdes var att det saknades verktyg att bedöma vilka kon-
ceptidéer som var värda att gå vidare med och satsa ytterligare resurser på. 

Detta är exempel på problem de själv såg som hinder för att få se sin teknik i form av 
innovativa produkter på marknaden. Dessa båda problem syntes sedan även till-
sammans med andra under observationen. 

5.1 PEA-M 
I labbet PEA-M jobbade under observationstiden sex medarbetare, en verksamhets-
ansvarig, en projektledare, en tryckexpert och tre labbingenjörer. Medarbetarna har 
en bakgrund inom kemiteknik och teknisk fysik samt från den traditionella tryckeri-
branschen. Utöver dessa tillkom under observationstiden även industridesignstu-
denten och den andra studenten, till lika observatören. 

I labbet finns tillgång till planscreentryck och för större serier en mer automatiserad 
rulle till rulle tryckpress. Det mesta som produceras görs för hand med planscreen-
tryck, arbete är i nuläget i det närmaste ett hantverk. Eftersom verksamhetens hu-
vudsyssla är teknikutveckling innebär det att tekniken i stor utsträckning är under ut-
veckling och man provar sig fram. För små serier vilket det handlar om, när prototy-
per tillverkas eller en produkt till någon samarbetspartner tas fram och levereras, blir 
uppstartskostnaden av den mer automatiska rulle till rulle maskinen för stor. 

Denna används främst av externa kunder som testar till exempel nya byggsätt eller 
tryckfärger och själva inte har tillgång till utrustning eller inte har möjlighet att göra 
nödvändiga modifieringar i den egna utrustningen innan produktionssättet är fast-
ställt. 

I labbet utförs projekt åt kunder eller i samarbete med kunder. Även demonstratorer 
för specifika projekt såväl som rent generella teknikdemonstratorer utvecklas. De ge-
nerella demonstratorernas syfte är att visa tryckt elektronik, vad det är för något och 
hur det kan användas, för nya kontakter som företaget möter på mässor eller dylikt. 

Utvecklingsuppdrag kommer in från flera olika håll, bland annat genom att företag 
som tycker tekniken är intressant kontaktar Acreo, genom kontakter som knyts vid 
mässor och dylikt eller genom att någon har en idé och kontaktar ett passande före-
tag för att se om de är intresserade av ett samarbete. 
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5.2 Frågeställning 1: Vilka är hindren för att få ut tekniken i form av 
produkter på marknaden idag för den studerade verksamheten? 
I det här avsnittet redovisas de problem och behov som har identifierats i verksam-
heten under observationen med avseende på verksamhetens mål att produktifiera 
sin teknik och få ut den på marknaden. 

Utifrån en grundläggande produktutvecklingsprocess och moment i utvecklingspro-
cessen som belyses i de två studerade modellerna har följande problem och behov 
identifierats. Pressade tidsplaner för projekten, informationsbrist och en avsaknad av 
en strukturerad utvecklingsprocess. De flesta av problemen och behoven som identi-
fierats kan till stor del härledas till just pressade tidsplaner och ostrukturerad arbets-
process. Verksamheten jobbar idag med flera projekt parallellt eller överlappande 
utan någon synbar prioriteringsordning annat än vilket projekt som ligger närmast 
deadline. Förklaringen de ger denna situation är att verksamheten inte kan gå runt 
enbart på forskningsanslag utan även måste ta in betalande projekt. De anser sig 
med andra ord inte ha ekonomiska möjligheter att fokusera på ett eller ett par utvalda 
projekt. Med andra ord problem på en strategisk och taktisk nivå men som får konse-
kvenser i utvecklingsprocessen som används på den operativa nivån. 

Nedan presenteras två huvudområden för de problem och behov som identifierades. 
Informationsbrist och avsaknad av utvecklingsprocess. Dessa två huvudområden ger 
i sin tur upphov till flera andra problem och behov som också tas upp. Sist beskrivs 
även hur de identifierade problemen och behoven hänger ihop.  

5.2.1 Informationsbrist 
En grundläggande del i de flesta produktutvecklingsprocesser är informationsinsam-
ling. Detta är oftast även ett av de första stegen i processen.  

De många projekten PEA-M har på samma gång och den tidspress det leder till får 
följdverkningar i operativa verksamheten och dess produktutvecklingsprocess. Ett av 
de största iakttagna problemen är informationsbrist. Projektens tighta tidsplaner 
medger inte tillräcklig informationsinsamling vilket skapar kunskapsluckor rörande 
kunden, kontexten, användaren och konkurrens. Detta leder till problem att identifiera 
värde för kunden, användarbehov, att ta till sig krav som kunden ställer och bedöma 
ett koncepts potential. 

5.2.1.1 Identifiera värde för kunden 
Dessa kunskapsluckor leder till svårigheter att identifiera värdet i tekniken för kunden. 
Ett av de mest grundläggande behoven för att kunna sälja in tekniken till en målgrupp 
som inte själv kan se potentialen i tekniken. Finns inte kunskap om kundens marknad 
och förutsättningar blir det svårt att besvara frågan; vad är det kunden ser som värde 
och hur kan tryckt elektronik bidra till detta? Problemet att identifiera kundvärde beror 
förmodligen även till viss del på ovana hos medarbetarna på den operativa nivån att 
sätta sig in och värdera tekniken från någon annans perspektiv. Problemet de ut-
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trycker med den tidigare nämnda kommentaren ”vi är ingenjörer som säljer till ingen-
jörer”. 

Detta visade sig bland annat i samband med inledningen av ett samarbete där 
kundföretaget uttryckte att värdet i koncepten för dem var att de var nyskapande. En 
rad olika koncept skissades där den tryckta elektroniken i sig var en starkt bidra-
gande faktor till nyhetsvärdet i konceptet. För företaget var det dock konceptet i sig 
som måste vara nytt. Vilket de senare uttryckte i en workshop. De tyckte att flera av 
de idéer som presenterades hade de sett tidigare i någon form fast med andra tek-
niska lösningar. Ett antagande som kan göras är att, hade PEA-M haft bättre kun-
skap om företagets intressen hade de förmodligen bättre förstått vad det var som ef-
terfrågades och vad det var som skapade värde för kundföretaget. 

5.2.1.2 Ta till sig och förstå krav från kunderna 
Problemet berör inte bara själva värdet för kunden utan även att se och förstå krav 
kunderna ställer som kan vara avgörande för koncepten ur deras perspektiv. Den 
bristfälliga informationsinsamlingen leder till att verksamheten är starkt beroende av 
den information kunderna själva lämnar om behov och krav. 

Ett exempel på problem att ta till sig kundernas behov och krav som framkom under 
observationerna är följande. I ett av projekten under våren uttryckte kunden tidigt i 
samarbetet att energiförsörjningen var en avgörande faktor för om konceptet skulle 
vara intressant eller inte. Kontexten för idén som utvecklades erbjöd inte alltid möjlig-
het till nätanslutning varför kunden helst såg en batterilösning. Ett krav för batterilös-
ningen var dock att batteriet skulle kunna driva elektroniken i upp till sex månader 
och vara helt integrerad i produkten utan lösa sladdar. 

Redan från början visste utvecklingsteamet på PEA-M att en batteritid på upp till sex 
månader var långt ifrån det som kunde levereras idag. Det ansågs dock finnas möj-
lighet att utveckla en lösning som skulle nå målet. 

Steg ett var dock att undersöka om konceptet alls kunde leverera de designmål som 
kunden hoppades att det skulle göra innan större resurser lades ner. Ett första test av 
konceptet planerades därför i kundens fabriksbutik under 14 dagar, där elektroniken 
skulle vara aktiv en vecka och inaktiv en vecka för att effekten av konceptet skulle 
kunna utvärderas. Till denna första prototyp togs en lösning fram där produkten drevs 
med en extern drivare med vanliga 9V batterier. Utvecklingsteamet på PEA-M upp-
täckte strax innan leverans till kunden för det första testet att konceptet drog mer 
ström än förväntat. Livslängden hade tidigare uppskattats till 14 dagar baserat på 
andra liknande koncepts livslängd. Nu uppskattades livslängden istället till en vecka. 
Vid samtal inom teamet om utvecklingen uttrycktes kommentarer om att det inte 
spelade någon roll i nuläget, ”vi skickar med extra batterier så kan de bara byta”. 

Inom utvecklingsteamet visades med andra ord ingen insikt om hur viktig frågan om 
livslängd var för kundens intresse i projektet. Att byta batterier kan ses som en enkel 
sak men i konceptets kontext innebär det ett stort problem. Slutanvändaren av pro-
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dukten har inget egenintresse i produkten och bryr sig därmed inte om elektroniken 
fungerar eller inte. Denne kommer således inte att ta sig tid att byta batterier. För 
kunden var det med andra ord avgörande att konceptet har en lösning som inte krä-
ver något merjobb för slutanvändaren än den produkt som de använde nu. 

Från kundens sida kan ett misslyckande av detta slag upplevas som nonchalant. Att 
PEA-M vid det första testet inte kan leverera den livslängd de sagt sig klara och som 
dessutom är långt från det slutgiltiga mål som satts upp. Det kan uppfattas som att de 
inte tar kundens krav på allvar eller att de tagit ett större bett än de kan tugga. 

Syftet med det första testet var dock främst att få proof of concept gällande design-
målen så att projektet kunde förankras vidare i kundens organisation och då det för-
sta testet visade indikationer på att konceptet levererade de önskade resultaten i den 
aspekten fortsatte utvecklingen. 

En ny deadline för tester i en mer reell miljö, externa butiker, sattes upp. Inför dessa 
ställde dock kunden kravet att för att de skulle genomföras alls måste livslängden ga-
ranteras till minst 14 dagar eftersom slutanvändare nu involverades och det inte 
fanns någon möjlighet att själv gå in och byta batterier. Först i samband med detta 
kom utvecklingen av drivningen för konceptet igång på allvar. Tidigare hade den 
största delen av fokus legat på utveckling och trimning av till exempel byggsätt för 
den tryckta elektroniken. I och med att kraven upprepades av kunden och utveck-
lingsteamet blivit mer insatt i kundens förutsättningar under projektets gång kom in-
sikt om vikten av denna stödfunktion för kunden. En insikt som borde funnits med 
från början, genom hela utvecklingen. 

Ett annat tecken på bristen i insikt av vilka aspekter som är viktiga och intressanta för 
kunden syns när utvecklingsteamet inte kan besvara grundläggande frågor om tekni-
ken som till exempel livslängd eller kostnad vid möten med kunden. I och med att 
tryckt elektronik är en teknik under utveckling ändras förutsättningarna ständigt men 
hade de inför kundmöten satt sig in i vilka frågor som kan antas speciellt viktiga för 
kunden hade de kunnat förbereda svar utifrån den i det läget tillgängliga kunskapen 
för dessa områden. Istället för att lämna frågorna obesvarade. 

5.2.1.3 Problem att identifiera användarbehov 
Verksamheten har problem att hitta koncept som lyfter fram och bygger på tryckt 
elektronik och dess unika egenskaper. En av medarbetarna i ledningsbefattning i 
verksamheten upplever det som att de inte vet hur de ska närma sig marknaden, Han 
frågar sig ”Vad finns det för behov, vad tillför vi?” Frågor som kan anses tillhöra den 
taktiska nivån med som i den studerade organisationen flyter mellan den taktiska och 
operativa nivån. 

Bristande kunskap om kunden, kontexten och användaren leder förutom till de redan 
nämnda problemen även till problem att identifiera behov hos slutanvändaren vilket i 
sin tur gör det svårare att generera meningsfulla koncept. 
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Eftersom det saknas tillräcklig kunskap om vilka behov kunden eller slutanvändaren 
har baseras de koncept som genereras på tidigare kända behov från tidigare kända 
produkter. En medarbetare uttrycker det som att de ofta stoppar in tekniken där det 
redan finns en fungerande lösning med någon annan teknik. Eller där det hade varit 
lättare att lösa med någon annan teknik. Sen används argumentet att det blir billigare 
med tryckt elektronik. 

Den kostnadseffektiva produktionen är en av tryckt elektroniks starka egenskaper 
men som nämns i teoridelen så är effektivisering inte längre tillräckligt som bränsle 
för innovation. För att generera innovativa koncept som svarar både mot kundvärden 
och lyfter fram unika kvalitéer i tekniken måste utvecklingsteamet känna kontexten 
och användaren till vilken de riktar sig. PEA-M måste finna ett behov hos användaren 
som uppfylls av just tryckt elektroniks unika egenskaper och jobba utifrån det. Kun-
skap om tekniken finns redan men det saknas verktyg och rutin för att samla in kun-
skap om användare och kontext. 

5.2.1.4 Bedöma konceptets potential 
En annan viktig aspekt när det gäller att ta fram ett framgångsrikt koncept är kunskap 
om övriga aktörer eller alternativa lösningar som tillgodoser de behov konceptet ut-
gått ifrån. Här syns samma tendens som tidigare i verksamheten, på den operativa 
nivån saknas tillräckligt med information. Det finns kunskap om övriga aktörer när det 
gäller tekniken, vilka aktörer som erbjuder samma teknik undersöks men andra alter-
nativ, konkurrenter med koncept som uppfyller samma behov fast med en annan tek-
nisk lösning undersöks inte. Även i dagens arbetsprocess genomförs alltså informa-
tionsinsamling men den sker delvis parallellt med utvecklingen. Flera månader in i 
arbetet med utveckling av koncept baserade på en viss typ av tryckt elektronik pågick 
fortfarande grundarbetet med att kartlägga andra aktörer på marknaden.  

Bristen på kunskap om användare, kontext och konkurrens leder till att tid och resur-
ser läggs på projekt vilka det ännu är oklart om de har potential att nå marknaden. 
Det saknas kunskap om det finns konkurrerande lösningar eller lösningar som kan 
användas som plattform för den egna utvecklingen. Som Strassmann uttrycker det, 

”Good intelligence reduces risk of spending scarce resources on poor or hasty 
projects.” (Strassmann, 1990 s.477) 

Om resurser läggs på informationsinsamling i ett initialt skede av projekten minskar 
risken att fullfölja projekt som inte når mål. Denna typ av beslut berör den taktiska ni-
vån i organisationsstrukturen som inte studerats här, men dess konsekvenser syns 
tydligt på den operativa nivån. 
. 

5.2.2 Saknar en strukturerad utvecklingsprocess 
Under observationen av verksamheten syns ingen strukturerad produktutvecklings-
process i projekten. När utvecklingen av ett koncept börjar inom ett projekt, saknas 
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en plan över vilka steg, exempelvis tester, och förutsättningar bland annat tekniska 
som måste tillgodoses för att realisera konceptet. 

Utvecklingsteamet går igenom vilka tekniska förutsättningar gällande den tryckta 
elektroniken som behöver utvecklas men tycks glömma att konceptet även är bero-
ende av andra funktioner. Detta kan leda till att problem inte upptäcks i tid eller att 
övergången från labbmiljön till produktion påverkas. 

5.2.2.1 Upptäcka problem i tid 
Verksamheten jobbar efter en i stora drag sekventiell process och deras fokus ligger 
helt och hållet på att utveckla de tekniska egenskaper som krävs av konceptet gäl-
lande den tryckta elektroniken. Andra viktiga stödfunktioner till detta kommer i andra 
hand. Ett exempel på detta är de tidigare nämnda problemen med drivningen i ett av 
projekten. Detta kan ses som en konsekvens av att utvecklingsteamet inte ställer upp 
och utgår ifrån en plan över de förutsättningar som måste tillgodoses för konceptet i 
sin helhet och därmed kan se vilka olika funktioner och delar av konceptet som be-
höver utvecklas. Det skulle kanske kunna kalls för någon form av hemma blindhet. 

Hade utveckling och testning skett parallellt eller överlappande med utvecklingen av 
byggsättet för den tryckta elektroniken i det tidigare beskrivna fallet där utvecklingen 
av drivningen halkade efter hade problemet med livslängden upptäckts tidigare och 
det hade funnits mer tid att hitta en lösning. 

Ett annat exempel på hur avsaknaden av en strukturerad utvecklingsprocess påver-
kar resultatet är följande. Inför en utställning om tryckt elektronik togs cirka en månad 
innan utställningen ett beslut om att ett nytt koncept för en demonstrator skulle ut-
vecklas. Det nya konceptet innebar förutsättningar som inte testats tidigare. Kon-
ceptets storlek innebar att det inte kunde tillverkas i PEA-M labbet eftersom den ut-
rustning som finns att tillgå där inte medger de aktuella formaten. För att realisera 
konceptet krävdes med andra ord samarbete med ett externt tryckeri. De element 
som innehöll tryckt elektronik skulle tryckas i labbet och det resterande, rent grafiska 
trycket, hos det externa tryckeriet. Detta var första gången PEA-M jobbade med inte-
grering av tryckt elektronik och grafiskt tryck på det här sättet, därför var det inte klart 
hur byggsättet skulle läggas upp. Om det grafiska skulle tryckas först och sedan 
elektroniken eller tvärtom.  

Arbetet med layout för det grafiska trycket och den tryckta elektroniken började direkt 
trots att det då endast fanns en idé om hur konstruktionen skulle ske. Det var inte sä-
kert hur eller ens om konceptet var realiserbart. När designern ställde frågor om 
byggsättet för att kunna utgå från detta vid utformningen av de olika elementen hän-
visades till den idé som fanns för byggsättet trots att denna inte var testad och be-
kräftad. Först efter tre och en halv vecka kontaktades nödvändiga utomstående part-
ners för att klargöra och bestämma hur konceptet skulle tillverkas.  
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I samtal med medarbetare under observationerna framkom att detta ”tyvärr var ett 
ganska vanligt scenario”. Utvecklingsarbetet påbörjas utan någon tydlig plan för rea-
lisering. 

Den första versionen av konceptet misslyckades, element för den tryckta elektroniken 
lyste igenom det grafiska trycket på ett sätt som inte var tänkt. När detta upptäcktes 
fanns inte tillräckligt med tid innan utställningen att åtgärda felet och hinna göra en ny 
tryckning. Hade kontakt tagits med det externa tryckeriet tidigare i utvecklingsproces-
sen hade provtryckningar kunnat genomföras i mindre skala innan och problemet 
upptäckts i förväg. 

Weiss (2008) anser som tidigare nämnt att övergången från idégenerering till imple-
mentation av det valda konceptet är avgörande för att nå en framgångsrik innovation. 
I det ovanstående exemplet gav resultatet nästan ett negativt värde eftersom det gav 
ett intryck av en teknik som inte kunde leverera tillräcklig kvalité. 

Med en utvecklingsplan skulle verksamheten se vilka delar i konceptet, förutom den 
tryckta elektroniken, som måste lösas för att det ska gå att realisera. De olika delarna 
i konceptet kan då planeras in bättre i tidsplanen så att det finns utrymme för både 
utveckling och testning vilket medger en kvalitetsmässigt mer säkerställd lösning. 

En parallell eller överlappande utveckling ger även större utrymme för att upptäcka 
problem som inte kunnat förutses i ett tidigare skede än en sekventiell utveckling där 
problem upptäcks först när alla delarna sätts samman och testas i sin helhet. Ju tidi-
gare problem upptäcks desto bättre är förutsättningarna för att ta fram en lösning vil-
ken kan hinna testas och utvärderas innan den implementeras vilket borgar för en 
bättre kvalité på slutresultatet. 

5.2.2.2 Från labbet till produktion 
En annan effekt av avsaknaden på utvecklingsplan är att kontakt med eventuella 
samarbetspartners för produktion tas relativt sent. 

Verksamheten har ingen intention att själva producera de koncept som tas fram i nå-
gon större skala. Därför måste samtliga koncept i ett skede förflyttas från prototyp-
verkstaden ut till en verklig produktion. Kontakten med potentiella producenter har 
under observationstiden för de projekt där produktion varit aktuell tagits relativt sent i 
utvecklingsprocessen. Det finns alltså ingen vetskap om det finns någon producent 
som är intresserad eller har möjlighet att ta över konceptet och ta det i produktion för-
rän relativt långt in i utvecklingsprocessen. Detta innebär att resurser läggs ned i 
projekt utan klarhet i om det finns intresse från någon producent att ta vid. 

En annan aspekt av den sena kontakten med potentiella producenter är att eventu-
ella produktionstekniska förutsättningar inte tillgodoses i utvecklingen alternativt 
kommer in sent i utvecklingen. För även om ett av målen Acreo har för utvecklingen 
av tryckt elektronik är att det ska gå att producera med traditionella tryckmetoder utan 
modifikation av tryckeriets befintliga maskinpark så kan det ändå finnas produktions-
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förutsättningar som inte är kända som det måste tas hänsyn till. Kontakt med den 
externa tryckaren i ett tidigare skede i utvecklingsprocessen innebär att dessa förut-
sättningar finns med i ett tidigare stadium av utvecklingen och därmed kan inkorpore-
ras på ett så smidigt sätt som möjligt. 

En av de anställda på PEA-M belyste en annan sida av problemen med ett kortsiktigt 
tänkande i projekten. Hon upplevde att den kunskap som genereras i samband med 
ett projekt, till exempel hur elektroniken ska byggas för en viss typ av funktion inte tas 
tillvara tillräckligt och utnyttjas vidare i kommande projekt. Anledningen till detta är 
ibland att det inte blir någon fortsättning på det aktuella projektet eller för att funktio-
nen, byggsättet eller vad det är som utvecklas inte direkt passar i något av de projekt 
som kommer efter. 

Kunskapen som genereras i de olika projekten skulle kunna tas tillvara bättre med en 
mer proaktiv strategi. Genom att lägga upp en plan med nya projekt vilka bygger på 
eller på något sätt innehåller den kunskap som byggts upp i de första projekten och 
sedan försöka hitta en passande samarbetspartner eller kund för dessa växer kun-
skapen ständigt istället för att riskera att falla i glömska mellan projekt. 

5.2.3 Hur hänger behoven och problemen i verksamheten ihop? 
Ett av de grundläggande problemen i verksamheten idag är som konstaterats resurs-
brist. Resursbristen leder till många olika projekt på samma gång med snäva tidspla-
ner som följd. Detta är problem som berör den taktiska nivån i organisationsstruktu-
ren. Symptomen av problemen syns dock på den operativa nivån. Ett symptom av de 
snäva tidsplanerna blir otillräcklig informationsinsamling och en ostrukturerad arbets-
process där utvecklingsteamet jobbar sekventiellt och löser behov allt eftersom. 

Informationsbristen ökar risken att ta felaktiga beslut om projekt, även detta ett pro-
blem på en taktisk nivå. Till exempel satsa resurser på ett koncept till vilket det finns 
en okänd konkurrent med en bättre lösning vilket leder till problem att nå marknaden. 
Informationsbristen får också konsekvenser i form av problem att identifiera behov 
och värden för kunder och användare. Vilket gör det svårt att på en operativ nivå ge-
nerera idéer och koncept med ett attraktivt innehåll som intresserar kunder. Det blir 
med andra ord svårt att hitta koncept som har bärighet nog att nå marknaden. 

En ostrukturerad arbetsprocess på den operativa nivån kan leda till att resultaten 
som produceras inom den givna tidsplanen får lägre kvalité än förväntat av kunder. 
Detta kan leda till problem att bibehålla intresset för projektet från kundernas sida 
hela vägen fram till dess konceptet är redo för marknad. En låg kvalité på konceptets 
genomförande generellt innebär problem att nå marknad. 

Det kan alltså konstateras att både informationsbrist och en ostrukturerad arbetspro-
cess kan innebära att konceptet aldrig realiseras eller att det realiseras men inte når 
någon framgång. En produkt som aldrig når marknaden genererar inga inkomster 
och har med andra ord endast kostat resurser i slutändan. Det blir således ett mo-
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ment 22 när bristen på resurser leder till ett dåligt grundarbete med följden att kon-
cepten inte når marknad utan endast kostar resurser utan att ge resultat. 

Följaktligen måste tid ges till grundarbete trots snäva resurser. Grundarbete i from av 
tillräcklig informationsinsamling och en strukturerad arbetsprocess. 

5.3 Frågeställning 2: Hur svarar modellerna mot den nuvarande 
arbetsprocessen? 
I det här avsnittet behandlas den andra frågeställningen om hur de studerade mo-
dellerna svarar mot de behov och problem som identifierades i verksamheten under 
observationen med avseende på deras mål att produktifiera och få ut sin teknik på 
marknaden. 

De två studerade modellerna bygger i grunden på liknande värderingar. Carlson och 
Wilmot (2006) och Kumar (2004, 2009) utgår från användar- eller kundbehov och på-
pekar vikten av ett strukturerat och hårt arbete för att nå resultat och skapa en ny 
innovation. Grunden i detta är enligt båda ett välgjort bakgrundsarbete med en or-
dentlig informationsinsamling. Modellerna skiljer sig främst åt i fråga om omfattning. 
Medan NABC fokuserar på att identifiera och bedöma potentialen och värdet i en idé 
tar IPP upp hela innovationsprocessen från första ansats till implementation. Kumar 
(2009) kopplar även ihop varje fas i sin modell med lämpliga verktyg att använda för 

Figur 7 Samband mellan behov och problem som identifierats i verksamheten 
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den specifika fasen medan Carlson och Wilmot (2006) främst beskriver ramverket 
NABC. Han nämner dock ett par förutsättningar för hur informationen som behövs för 
att besvara NABC bör inhämtas och en värdeproposition skapas. 

I den observerade verksamheten saknas som tidigare nämnt en struktur för utveck-
lingsarbetet. Det sker utifrån de förutsättningar som dyker upp och det finns stora 
brister i bakgrundsarbetet. Baserat på det bör båda modellerna utgöra möjliga stöd 
för framtida utvecklingsprojekt. Nedan följer en genom gång av de båda modelleran 
var för sig utifrån hur de möter de identifierade behoven och problemen. 

5.3.1 NABC 
Ramverkets första funktion är att stödja i beslut om huruvida en idé är värd att gå vi-
dare med och satsa resurser på. Arbete med NABC ramverket kräver ett gediget 
grundarbete innan själva utvecklingsarbetet börjar i ett projekt. 

5.3.1.1 Bedöma konceptpotential 
Den nuvarande utvecklingsprocessen 
saknar ett strukturerat stöd för beslut om 
potentialen i en idé. Dagens verksamhet 
drivs utifrån research by opportunity, 
flera projekt inleds därför utan att det 
finns kunskap och information på den 
operativa nivån om någon värdering av 
dess framtida livskraft. Genom att kräva 
svar på frågor om marknadsbehov, kon-
kurrens och vinster skulle NABC kunna 
ge stöd och skapa bättre underlag för en 
sådan värdering. Detta svarar mot pro-
blemet som identifierats rörande bedöm-
ningen av konceptens potential.  

5.3.1.2 Identifiera användarbehov, ta till sig kundkrav och förstå värde för 
kunden. 
NABC skulle även kunna ge stöd för ett ökat arbete med informationsinsamling. 
Grundarbete är förutsättning för att kunna besvara de olika punkterna Need, Appro-
ach, Benefit och Comptetition. Insikt om användarna och marknaden genereras enligt 
Carlson och Wilmot (2006) bäst genom interaktion och kommunikation med potenti-
ella kunder och slutanvändare. Det är även viktigt att lära känna sina konkurrenter 
och förstå vilka andra alternativ kunderna kan välja, både idag och i framtiden. 

Genom att fokusera på punkten Need i NABC får verksamheten in underlag för att 
lära känna användare och kunder bättre. Vilket svarar mot problemen som syns idag 
med att förstå kundkrav och identifiera användarbehov vilket ökar möjligheterna att 
generera meningsfulla koncept. 

Figur 8 Värdepropositionen ger stöd för bedömning 
av konceptets innovationspotential 
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I den studerade verksamheten testas och 
undersöks egenskaperna hos tekniken 
mycket men stödfunktioner så som tidigare 
nämnda drivning och upplevelsen av kon-
ceptet testas inte i samma utsträckning. 
För arbete med NABC ramverket 
förespråkar Carlson och Wilmot (2006) att 
så tidigt som möjligt börja testa konceptet 
med prototyper för att studera användarnas 
interaktion med konceptet. De rekommen-
derar även att arbetet med prototyper sker 
iterativt allt eftersom konceptet växer fram 
och utvecklas för att ge kontinuerlig feedback om hur konceptet fungerar, uppfattas 
och används. Fler och tidigare tester av stödfunktioner och hur konceptet fungerar 
och upplevs som system är något som verksamheten behöver förstärka sin utveck-
lingsprocess med. Det skulle innebära bättre kunskap om så väl användarbehov som 
förståelse för krav på konceptet. 

En viktig del av NABC ramverket är vem 
som är mottagare för värdepropositionen. 
För vem besvaras frågorna? Är mottagaren 
en kund, potentiell samarbetspartner eller 
är värdepropositionen framtagen för internt 
bruk? Genom att jobba med NABC utifrån 
olika mottagare får verksamheten ett verk-
tyg med vilket de kan möta kunderna. De 
tvingas sätta sig in i vilka delar som är vik-
tiga för kunden. Genom att besvara frågan 
om Benifit utifrån kundens perspektiv ska-
pas insikt i kundens tankar och de kan ta 
till sig vad som skapar värde för kunden. 
Detta kräver dock förmågan att sätta sig in 
i kundens situation något medarbetarna 
idag inte är vana vid. 

5.3.1.3 Upptäcka problem i tid och gå från labb till produktion 
I och med att värdepropositionen utvecklas och preciseras i takt med att informatio-
nen växer skapas med NABC en bild för projektets mål och vägen dit. Ur värdepro-
positionen växer en plan för projektet som synliggör vad som måste lösas för att nå 
målet menar Carlson och Wilmot (2006). Den typ av plan skulle fungera som stöd för 
verksamheten gällande planering och upplägg av utvecklingen av koncept för att få 
fokus på samtliga funktioner och upptäcka oförutsedda problem i ett så tidigt skede 
som möjligt. Även prototyparbetet bidrar till upptäckt på ett tidigt stadium av problem 
som inte kunnat förutses. 

Figur 9 Genom att besvara frågorna kring Need i 
NABC inhämtas information om användare och 
kontext. 

Figur 10 Genom att besvara frågan om Benifit i 
NABC utifrån kundens perspektiv fås insikt i 
vad som skapar värde för kunden. 
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Ett annat syfte med värdepropositionen som skapas med hjälp av NABC är att den 
ger en gemensam bild inom teamet över målet och vägen dit. Så att det förutom en 
plan för utvecklingen även finns en gemensam grund att stå på. Den gemensamma 
grunden gör det lättare att fokusera på kundernas behov och värdet för dem. Detta är 
något NABC skulle kunna bidra med som inte har synts i verksamheten under obser-
vationerna. 

5.3.2 Innovation planning process, IPP 
Även i IPP ligger mycket fokus som tidigare nämnt på bakgrundsarbetet, vikten av att 
bygga en stabil kunskapsgrund.  

Den första fasen sense intent ger verksamheten stöd att arbeta mer proaktivt genom 
att välja ut och fokusera på en marknad de ser potential i. Detta skulle möjliggöra ett 
mer långsiktigt tänkande gällande teknikutvecklingen och ge utrymme för en mer fo-
kuserad och givande informationsinsamling. 

5.3.2.1 Identifiera användarbehov, ta till sig kundkrav 
Genom att jobba utifrån fas två och tre i IPP tillgodoses de behov verksamheten har 
av mer kunskap om kunden, användare och kontexten för att kunna identifiera an-
vändarbehov och förstå de krav kunderna ställer. Med kunskapen från fas två och tre 
läggs i fas fyra en grund för att 
generera meningsfulla 
koncept genom identifiering av 
behov. Detta ger 
förhoppningsvis i 
förlängningen mer framgångs-
rika koncept. Att arbeta utifrån 
faserna i IPP skulle med andra 
ord ge verksamheten en rutin 
och verktyg för denna typ av 
arbete något den saknar helt 
idag. 

Figur 12 Genom fas två tre och fyra lär verksamheten känna 
kund och användare bättre och identifierar behov och krav. 

Figur 11 Fas ett i Innovation planing process ger stöd för ett mer proaktivt arbete. 
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5.3.2.2 Upptäcka problem i tid och bedöma konceptens potential 
I den femte och sjätte fasen där idéer genereras och sätts samman till koncept före-
språkar Kumar (2009) att dessa testas med prototyper för att utvärderas och utveck-
las. Som tidigare nämnt jobbar verksamheten med prototyper och tester även idag. 
Men för att upptäcka oförutsedda problem och värdera koncept så tidigt som möjligt 
skulle detta arbete behöva utökas, komma in tidigare i utvecklingsarbete och para-
llellt med teknikutvecklingen i den mån det är möjligt, till exempel i fråga om stöd-
funktioner som drivning. 

Genom att i den sjätte fasen sortera och utvärdera vilka idéer som ger värde, såväl 
användarvärde som ett ekonomiskt värde för producenten stödjer IPP verksamheten 
i säkerställandet av vilka koncept som kan nå marknaden. IPP ger dock inget direkt 
stöd för beslut om vilka projekt som kan ha innovationspotential bortsett från det stöd 
informationsinsamlingen ger. 

5.3.2.3 Från labbmiljö till produktion 
Den sista fasen i IPP innebär att en implementeringsplan ställs upp för konceptet de 
tidigare faserna har lett fram till. En så kallad road map med alla de olika punkter och 
ungefärlig tidsplan för dessa som måste tas i beaktning för att konceptet ska nå 
marknaden. Detta är precis den typ av utvecklingsplan som saknas i den nuvarande 
arbetsprocessen och skulle kunna stödja verksamheten i arbetet när de ska ta kon-
cepten från labbmiljön ut till en verklig produktion. 

Figur 14 Implementeringsplanen stödjer steget från labbmiljö till produktion. 

Figur 13 Tidig testning och utvärdering av koncept i fas fem och sex stödjer bedömningen 
av potentialen i koncepten och underlättar upptäckten av problem i ett tidigt skede av 
utvecklingen. 
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Road mapen delas mellan samtliga involverade i projektet såväl producenter som 
kunder och till exempel distributörer och ger därmed en gemensam bild av vilka åta-
ganden som krävs för att realisera konceptet. Denna gemensamma bild skulle kunna 
bidra till en ökad delaktighet och bättre engagemang från kundernas sida. 

5.3.3 Multidisciplinära utvecklingsteam 
Båda de studerade modellerna uttrycker vikten av att involvera flera olika kompeten-
ser i utvecklingen av ett koncept för att det ska bli en framgångsrik innovation. Po-
ängen med de multidisciplinära teamen är att för att öka chanserna för en framgångs-
rik innovation krävs kunskap från flera olika områden. En designer ser inte på kon-
ceptet med samma glasögon som teknikern eller marknadsexperten. 

Den här delen i de båda modellernas innovationsprocesser rör sig över flera organi-
satoriska nivåer. På den operativa nivån som observerats i den här studien syns 
inget multidisciplinärt arbete då verksamheten som tidigare har beskrivits nästan ute-
slutande av tekniker och ingenjörer. 

Det finns med andra ord gott om kunskap om de tekniska förutsättningarna för de 
idéer som genereras men det saknas kunskap och kompetens inom ekonomi, mark-
nad och formgivning. Under våren har avdelningen förstärkts med den sistnämnda 
kompetensen som ett steg emot ett mer tvärdisciplinärtarbetssätt. Detta arbete är 
dock nytt och rutiner för det har inte satt sig vid tillfället för observationerna. 

Om det multidisciplinära arbetet sker över de olika organisatoriska nivåerna är det 
viktigt att den kunskap och information som genereras sprids inom hela utvecklings-
teamet på samtliga nivåer för att det ska ge någon effekt. De som jobbar på den ope-
rativa nivån med utvecklingsarbetet har den direkta kontakten med kunderna och 
måste känna till information som ligger till grund för beslut som fattats på en strate-
gisk eller taktisk nivå för att kunna ta relevanta beslut om konceptet under utveck-
lingen. 

Finns det ett multidisciplinärt arbete inom den totala organisationen vilket inte kan 
bedömas då det endast är den operativa nivån som har studerats, är detta en bit som 
måste förstärkas då den operativa verksamheten i stor utsträckning saknar informa-
tion. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I introduktionen nämndes att Carlson och Wilmot (2006) och Kumar (2009) å ena si-
dan anser att det viktigaste för att nå framgång i innovationsarbetet är förstå och lära 
känna sina kunder och marknaden, att fokusera på användarbehoven. Medan Weiss 
(2008) å andra sidan anser att det största behovet för en verksamhet är att finna en 
strategi som underlättar det kritiska beslutsfattandet för att bli framgångsrik i innova-
tionsarbetet. Jag vill hävda att båda dessa ståndpunkter visar sig viktiga för den stu-
derade verksamheten. De har valt att anamma en mer designdriven process än den 
tidigare använda teknikdrivna processen, i och med detta måste de också ta in och 
lägga mer fokus på att lära känna och förstå användare och marknad i enlighet med 
det Carlson och Wilmot (2006) och Kumar (2009) förespråkar. Men observationen 
har också visat att ett problem i verksamheten är de många projekten och den tids-
press detta medför. Samt att det saknas en tydlig strategi för hur verksamheten ska 
jobba med produktifieringen av tekniken. Det uttrycks en önskan om att jobba mer 
proaktivt men på den operativa nivån visas inga tecken på att det steget ska tas. Jag 
ser ett stort behov av en strategi eller modell för kritiskt beslutsfattande på en taktisk 
och strategisk nivå i verksamheten baserat på de iakttagna konsekvenserna av 
många och tighta projekt på den operativa nivån. Samtidigt finns det ett tydligt behov 
av mer kännedom om kunder och användare på den operativa nivån för att kunna 
skapa meningsfulla och framgångsrika koncept vilket talar för att både mer fokus på 
användare och strategi för beslutsfattande är viktiga delar för att förbättra förutsätt-
ningarna för framgångsrik innovation. Med en strategi som stödde kritiskt beslutsfat-
tande skulle verksamheten förmodligen få en mer stabil arbetsprocess och frigöra tid 
att fokusera på till exempel informationsinsamling vilket skulle innebära mycket för 
deras produktutveckling. 

Som Avenier och Nourry (1999) påpekar innebär en deltagande observatör en på-
verkan på det objekt denne studerar. Ur ett aktionsforskningsperspektiv kan redan 
förändringen i och med att PEA-M tog in designkompetens i form av mig och den 
andra designstudenten ses som en första intervention. Vår närvaro, vårt arbete som 
designers i projekt och genom att ställa frågor kring deras arbete och nuvarande pro-
cess har under observationens gång påverkat utvecklingsprocessen och de andra 
medarbetarnas tankar om den. Denna inverkan har dock inte påverkat de resultat 
som framkommit i någon avgörande grad. 

6.1 Effekten av det nuvarande arbetssättet 
Eftersom organisationen är ett forskningsinstitut och inte en producerande verksam-
het är den beroende av ekonomiska resurser utifrån. Ett krav för en del av dessa re-
surser är idag att verksamheten ska ta tekniken som utvecklas ut till marknaden i 
form av produkter samt skapa arbetstillfällen kring tekniken. 

Med den nuvarande arbetsprocessen finns ingen säkerhet för att koncepten ska nå 
hela vägen fram. Detta resulterar i projekt som kommer halvvägs och som kostar re-
surser utan att nå målet, att se produkten på marknaden. För att få en säkrare ar-
betsprocess med bättre framgång krävs som konstaterat mer information och en mer 
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strukturerad utvecklingsprocess. Problemet idag är dock att mer information kräver 
mer resurser vilket resulterar i en loop av resursbrist i vilken verksamheten sitter fast. 
De måste med andra ord bryta mönstret, hitta en strategi för mer proaktivt handlande 
och införa en mer strukturerad arbetsprocess med utrymme för informationsinsam-
ling. 

6.2 Kan modellerna möta behoven i den nuvarande arbetsprocessen? 
De behoven och problemen som identifierats i verksamheten idag härrörde så gott 
som alla i slutändan från bristande resurser. Bristande resurser med allt för många 
olika projekt att fokusera på samtidigt och där tillhörande tighta tidsplaner och infor-
mationsbrist som konsekvens. 

Båda de studerade modellerna kräver mer tid för projekten än det finns utrymme för 
idag så utifrån den aspekten möter de inte problemen som syns i verksamheten.  

Däremot uppfyller båda modellerna de mer direkta behov som syns som symptom av 
tidsbristen. Många av de behov och problem som identifierats i den nuvarande 
arbetsprocessen är symptom på bristande information. Kunskap om användare, 
kontext och konkurrens nu och i framtiden är avgörande för att kunna ta välbetänkta 
beslut kring idéer och koncept. Ett måste för att inte lägga resurser på projekt som 
inte kommer att nå hela vägen. I en verksamhet där resurserna är kritiska så som 
den studerade är det av än större vikt att inte ta oinformerade beslut utan att lägga 
resurserna på rätt projekt och i just den biten kan båda modellerna stödja verksam-
hetens utvecklingsprocess. Behovet av en mer strukturerad arbetsprocess tillgodo-
ses av båda modellerna om än i en större utsträckning av IPP. 

Skulle verksamheten få möjlighet att frigöra tid genom att fokusera på ett fåtal pro-
jekt, har med andra ord båda modellerna potential att stödja verksamheten. För en 
verksamhet som aldrig tidigare jobbat ur ett designdrivet perspektiv och som saknar 
vana och verktyg att göra den typ av informationsinsamling som båda modellerna 
förutsätter erbjuder dock IPP ett bättre stöd och struktur än NABC.  

NABC kan även innebära problem i och med kravet på konkreta svar på frågorna i 
ramverket. Med en så pass ny och i vissa avseende omogen teknik som tryckt elekt-
ronik finns helt enkelt svaren ibland inte tillgängliga ännu. Detta leder till luckor i ram-
verket som kan göra det svårt att bedöma ett projekts potential. Det finns risk att kon-
cept som är omogna men dock ändå har potential avfärdas. IPP å andra sidan utgår 
mer från ett utforskande genom hela processen och ger dessutom stöd i form av de 
olika verktygen som rekommenderas till varje fas. 

Inspiration från NABC skulle dock kunna användas i fas fem och sex i IPP för att 
stödja beslutsfattande och skapa common ground. 

6.3 Implementation av ny process i verksamheten 
Som nämnt tidigare i teoriavsnittet påpekar Kumar (2009) att vid övergång från en 
teknikdriven utvecklingsprocess till en designdriven måste hänsyn tas till de övriga 
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processerna i form av teknik och affärsutveckling som finns i verksamheten. Han illu-
strerar detta genom att länka ihop de olika processerna i konceptutvecklingsfasen 
som för båda strategierna ligger i mitten. 

Den studerade verksamheten kommer även om den implementerar designmetodo-
logi och inspireras av en designdriven strategi alltid att utgå från teknik. Teknikut-
veckling är dess huvudverksamhet och produktutvecklingen är ett medel för att distri-
buera kunskap och intresse för tekniken. Genom att få ut tekniken på marknaden och 
få feedback från kunder och användare samlas information om vilka delar av tekni-
ken utvecklingen bör fokusera på, till exempel, hastigheten i kretsar, kontrasten i dis-
player eller livslängd. 

En möjlig syntes mellan teknikdriven innovation och designdriven innovation för den 
studerade verksamheten kan se ut enligt följande. Utgångspunkten blir som sagt 
även fortsättningsvis teknikutvecklingen. Att studera användare och identifierade be-
hov blir fas två, redan här genereras dock kunskap om inom vilka områden utveck-
lingen bör fokusera. I den tredje fasen sker konceptgenerering. Koncept kan då ge-
nereras utifrån både de behov som identifierats och teknikens egenskaper. Slutligen 
kommer en fjärde fas vilken innebär vidare utveckling och trimning av tekniken för det 
genererade konceptet så att de kan realiseras. 

Som nämnt i teoribakgrunden påpekar Germande (citerad av McCullagh, 2008) dock 
vikten av att fokusera på samtliga delar i utvecklingen och inte hasta förbi någon av 
dem. Det blir med andra ord viktigt för verksamheten att finna verktyg som känns be-
kväma och relevanta i de för dem nya faserna i utvecklingsprocessen. En annan vik-
tig del av införandet av en ny process är att den förankras och att alla medarbetare 

Figur 15 Syntes av teknikdriven och designdriven innovation. 
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har en gemensam bild av processen. Kumar (2009) påpekar till exempel som tidigare 
nämnt att det är viktigt att det finns en gemensam förståelse för vad som är en insikt 
när det gäller förståelsen av användarna. 

6.4 Konkreta rekommendationer - Jobba proaktivt, fokusera på en 
marknad. 
För att öka chanserna för framgångsrik utveckling krävs det en innovationsprocess 
som tillåter utrymme för mer informationsinsamling. I dag har verksamheten projekt 
inom vitt spridda marknadsområden detta innebär att för varje projekt som inleds 
finns en ny och okänd marknad. Detta leder till ett större behov av informationsin-
samling än om ett område varit i fokus inom vilket koncept utvecklades. Med en 
marknad att fokusera på undkommer verksamheten situationen där de ständigt ”bör-
jar från början” och kan istället bygga vidare på den kunskap som finns insamlad från 
tidigare projekt. 

Eftersom verksamheten idag befinner sig i en situation där det inte finns möjlighet att 
tacka nej till uppdrag, men inte heller har tid att genomföra alla uppdrag på ett sätt 
som borgar för framgång på marknaden, behöver ett sätt som till en början möjliggör 
båda delar identifieras. 

Om verksamheten utgår ifrån en process liknande den IPP presenterar kan till en 
början ett problemområde definieras. En marknad inom vilken arbetet fokuseras, 
livsmedel, marknadsföring, värdepapper etcetera. Inom detta område kan projekt 
genomföras vilka följer en väl strukturerad innovationsprocess med en gedigen in-
formationsinsamling om marknaden, slutanvändare och konkurrens som start. Para-
llellt med detta/dessa projekt fortsätter verksamheten jobba med de tidsmässigt mer 
snäva projekt de har idag. Detta förutsätter att utrymme frigörs i viss mån för de/det 
mer fokuserade proaktiva projektet/– en genom att inte ta in fullt så många projekt av 
den typen de har idag. Den gamla typen av projekts syfte blir att bygga ny kunskap 
genom teknikutveckling samt generera kortsiktiga resurser för verksamheten. Medan 
de projekten inom det fokuserade problemområdet har som mål att gå hela vägen ut 
till butikshyllan. 

Kan verksamheten se och visa inom det fokuserade problemområdet att ett mer 
strukturerat arbetssätt med utrymme för en riktig informationsinsamling leder till 
större framgång i avseendet att föra tekniken till marknaden ökar förhoppningsvis re-
surserna utifrån för att ge utrymme till den typen av arbetssätt. Att i realiteten få ut 
tekniken på marknaden bör även generera resurser till exempel i form av tillverk-
ningslicenser. Fler fokusområden kan då adderas för att sprida tekniken inom nya 
marknadsområden. Successivt övergår verksamheten mer och mer till de mer om-
fattande men säkrare projekten. 

Ytterligare ett argument för att börja proaktivt med ett eller ett fåtal utvalda marknads-
områden vilka fokuseras på är frågan om teknikens mognad. Genom att fokusera på 
ett område blir det lättare att hitta koncept med en lagom grad av funktion som läm-
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par sig för att introducera tekniken under tiden den får mogna i enlighet med Canada, 
Mortensen och Patnaiks (2008) argumentation. 

6.5 Vidare forskning 
Observationerna i den här studien har helt genomförts på den operativa nivån av den 
totala verksamheten. Vid en presentation av resultaten för inblandade projektledare 
och chefer från samtliga nivåer i organisationen utrycktes bland annat att informa-
tionsinsamling om marknad, potentiella kunder, slutanvändare och konkurrenter görs 
i förväg men att detta sker på en taktisk och ibland strategisk nivå i organisationen. 
Detta tyder på ett annat problem inom den totala organisationen nämligen att den 
information och kunskap som samlas in och genereras på någon av de två högre ni-
våerna inte når ner till och förankras på den operativa nivån av verksamheten. På 
denna nivå råder det fortfarande informationsbrist vilket leder till de problem som be-
skrivs i uppsatsen, kommunikation med kunder, genrering av meningsfulla koncept 
etcetera.  

Det skulle därför vara intressant att som ett nästa steg studera de andra nivåerna 
inom verksamheten, deras roll i produktutvecklingsprocessen och även se varför in-
formationen inte sprids och hur det problemet kan lösas. 

Det skulle även vara intressant att för fortsatt forskning ta nästa steg i aktionsforsk-
ningsprocessen och se om implementering av en mer strukturerad process med mer 
fokus på grundarbete så som informationsinsamling skulle öka verksamhetens 
innovationsförmåga. Såväl implementering av IPP som att successivt ta in olika delar 
av en innovationsprocess och se delarnas enskilda påverkan. Skulle till exempel en-
dast ett mer strukturerat arbetssätt eller enbart ett mer omfattande informationsin-
samlingsarbete ge resultat?  

I ett bredare perspektiv skulle det även vara intressant att se hur övergången från 
teknikdriven till designdriven verksamhet där mycket mer fokus läggs på användaren 
skulle påverka den teknikutveckling som trots allt är organisationens huvudverksam-
het. 
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Bilaga 1. Analystabell PEA-M observation våren 2011 sida (1/10)

Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

Ingenjörer som säljer till 

ingenjörer inte till samhälle 

och marknad 2011-01-14

Behov av kunskap om 

värde för målgruppen

Problem att identifiera kundens 

intressen

Saknar verktyg, 

informationsbrist ovana

Saknar verktyg för att 

värdera idéer, vilka är 

värda att ta vidare för 

utveckling? 2011-02-08

Behov av arbetsprocess 

och informationsinsamling Lägger resurser på "fel" projekt

Saknar verktyg, 

informationsbrist

Svårt att sätta sig in i vad 

som är värde för kunden 2011-02-16

Behov av sätta sig in i 

kundens situation

Problem att identifiera kundens 

intressen

saknar verktyg 

,informationsbrist ovana

Gör ingen 

informationsinsamling 

innan konceptgenerering = 

låg effektivitet. Vid projekt2 

brainstoarming insåg man 

mot slutet av sessionen att 

flera idéer redan fanns i 

material som Kund2 hade 

skickat. 2011-02-16

Brist på 

informationsinsamling

Problem att identifiera kundens 

intressen

Bristande 

informationsinsamling Resursbrist 

PEA måste läsa sig att kliva 

ur sin komfortzone och titta 

mer på vad som är 

intressant för kunderna. De 

fastnar ofta i sig själva och 

sitt intresse. 2011-02-16

Behov av att se saker ur 

andra perspektiv

Problem att identifiera kundens 

intressen saknar arbetsprocess ovana

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling
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Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

Det är svårt att fånga 

intresse för samarbete om 

kundernas intresse är 

långsiktigt och man inte 

kan lova produktion. Bör 

försöka hitta partners 2011-02-16

Saknar tydlig plan för 

kommande steg/behov i 

utvecklingen. Jobbar 

sekventielt

Utvecklingen blir ineffektiv, låg 

kvalité Ostrukturerad arbetsprocess Resursbrist 

Redan vid första mötet med 

Kund1 uttrycktes kravet på 

lång livslängd för EL-

elementen på konceptet 

ändå kommer 

utvecklingsarbetet med 

detta inte igång fullt ut förän 

2 månader senare. 2011-02-16

Ovana att ta till sig/se 

kundbehov samt avsaknad 

av plan för utvecklingen

Problem att identifiera kundens 

intressen

Saknar arbetsprocess, 

informationsbrist ovana

Lära sig vad som kan 

intressera kunderna 2011-02-17

Behov av att arbeta med 

strukturerade verktyg för 

att identifiera 

kundintressen

Problem att identifiera kundens 

intressen

Saknar arbetsprocess, 

informationsbrist ovana

De måste vara beredda att 

besvara standard frågor 

som max/min avstånd, 

livslängd, 2011-02-17

Behov av att innan 

kundmöten sätta sig in i 

vad kan vara viktigt för 

kunden och ha klara svar 

på frågor om detta

Riskerar upplevas som 

osäkra/amatörmässiga av kunder

inte identifierat 

kundintressen <= saknar 

arbetsprocess för 

informationsinsamling Resursbrist

Snabba puckar, ett 

symptom på resursbrist? 2011-02-18

Gör snabba för stunden 

lösningar => dålig kvalité 

och mer arbete.

Utvecklingen blir ineffektiv, låg 

kvalité saknar arbetsprocess Resursbrist

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling
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Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

Tecken på insikt om 

Kund1s krav på batteritid 2011-03-02

Bättre insikt i vikten av att 

möta kundens krav för att 

kunna fortsätta 

utvecklingen

Mer resurser läggs på kundens 

krav ökad vana

Rolluppen inte genomtänkt 

hela vägen. Hur ska det 

konstrueras med drivning 

etc. P1 säger att det tyvärr 

ofta är så 2011-03-11

Brist på plan för 

utvecklingen

Utvecklingen blir ineffektiv, låg 

kvalité Saknar utvecklingsplan Resursbrist 

Planeringsmöte om EL-

koncept, de försöker tänka 

tillämpning men fastnar 

ständigt i vad som går och 

inte går nu. Det blir svårt att 

hitta tillämpningar av teknik 

när man inte har någon 

kunskap om marknad och 

kontex = behov av 

informationsinsamling. 2011-03-11

Problem att hålla fokus på 

konceptgenerering, 

värderar för tidigt

Missar potentiella koncept, tar inte 

tillvara teknikens styrkor.

bristande kunskap om 

användarbehov och kontext, saknar arbetsprocess

EL tillverkningen kommer 

att gå från våra händer till 

tryckeriernas. "Vad ska vi 

ta betalt för då? DPP, 

kunskap?" P2 2011-03-14

Osäkerhet på vad det är 

man erbjuder marknaden

svårt att fokusera och engagera i 

projekt saknar arbetsprocess

Går in i en ny fas, från ren 

teknikutveckling till 

produktutveckling

P3 anser att fördelen med 

vårt koncept jämfört med 

konkurrentens är något vi 

måste ta reda på. 2011-03-15

Bristfällig 

informationssamling innan 

man startar utvecklingen. 

Istället görs 

informationsinsamlingen 

parallelt. 

Satsa resurser på koncept utan 

livskraft bristande information Resursbrist

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling
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Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

Det är ostrukturerat kring 

många koncept  Rollupen 

gick från design1 till 

design2, till design1, till 

design2 igen utan tydliga 

argument för varför 

besluten togs som de 

gjorde. 2011-03-16

Saknar tydlig plan för 

kommande steg/behov i 

utvecklingen. Otydlighet 

kring konceptet

Utvecklingen blir ineffektiv, låg 

kvalité saknar utvecklingsplan vem har sista ordet?

Borde haft koll på ca 

livslängd vid möte med 

Kund1 2011-03-18

Behöver förutsett och haft 

svar på grundläggande 

frågor från kunden rörande 

deras krav

Riskerar upplevas som 

osäkra/amatörmässiga av kunder

inte lagt vikt vid kundkrav 

initialt resursbrist

Innefektiva och 

ofokuserade möten om 

koncept och 

demonstratorer. Man 

fastnar både i detaljer och i 

sånt som inte är aktuellt för 

just detta möte 2011-03-22

Behöver mer uppstyrd 

mötesstruktur,  ineffektiv utvecklingsprocess, 

saknar strukturerad 

arbetsprocess

Det tar 3,5v  från beslut om 

att det ska göras en rollup 

till dess att ett byggsätt 

undersöks på allvar trots att 

design pågår under hela 

tiden . 4/3, 18/3 & 22/3 2011-03-22

Avsaknad av en tydlig plan 

för konceptets utveckling. 

Vad behöver göras, vem 

gör vad?

ineffektiv utvecklingsprocess, låg 

kvalité Saknar utvecklingsplan ovana, resursbrist

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling



Bilaga 1. Analystabell PEA-M observation våren 2011 sida (5/10)

Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

Hur bra koll har Acreo på 

Konkurrenter? De frågar 

sig vart de ska lägga krut i 

koncepten, vad kan de 

göra bättre jämfört med 

konkurrenter? 2011-03-22

Bristfällig eller ingen 

informationsinsamling => 

ingen kunskap om 

förhållande till 

Konkurrenter och marknad

Lägger resurser på ickelivsdugliga 

koncept

bristfällig 

informationsinsamling, 

saknar arbetsprocess

Rollupen, P1 och P4 träffar 

tryckeri för info om hur den 

ska tryckas 2011-03-24

Kontakt med utomstående 

partner för tillverkning som 

inte kan ske internt görs 

sent i utvecklingen => 

osäkerhet om 

tillverkningssätt påverkar 

design och 

utvecklingsarbetet

ineffektiv utvecklingsprocess, låg 

kvalité Saknar utvecklingsplan Resursbrist

PEA-M upplever sig inte 

veta vad andra delar på 

Acreo håller på med. Kan 

leda till missade koncept? 2011-03-28

Det finns inget naturlig 

informationskanal mellan 

olika utvecklingsområden 

inom verksamheten.

Risk att man missar konceptidéer 

som skulle kunna bygga på 

kombination av arbeten och att 

man dubbelarbetar på 

komponentlösningar. Saknar rutinen 

P1 tycker att de ofta 

krånglar till det i sina 

koncept tex stoppar in EL 

där man skulle kunna ha 

andra lösningar som 

dioder. Och motiverar det 

med att det är billigare, 

"men vet vi det?" 2011-03-28

De försöker nå marknaden 

med behov som redan är 

tillfredställda.

Utveckla koncept som inte 

uppfyller behov eller bygger 

på/lyfter tryckt elektroniks styrkor 

och egenskaper 

Bristande 

informationsinsamling, 

saknar verktyg ovana, resursbrist

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling



Bilaga 1. Analystabell PEA-M observation våren 2011 sida (6/10)

Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

P5 säger att vi inte ska 

släppa något vi inte har koll 

på att det funkar och 

livslängd, säkerhet. Ändå 

görs detta tex till Kund1 2011-03-28

Det saknas tid att testa 

alla komponenter i 

projektet innan leverans.

Riskerar lämna prototyper till kund 

som inte håller det för det som 

förväntas och upplevas som 

amatörmässiga saknar en utvecklingsplan Resursbrist

De har sällan en hel plan 

för produkten från idé till 

produktion och försäljning 2011-03-28

Bristen på en 

utvecklingsplan kan leda 

till slösade resurser och 

oförutsedda problem

stöta på oförutsedda problem, 

ineffektiv utveckling, slösa 

resurser

saknar strukturerad 

arbetsprocess Resursbrist

P4 efterlyser ett mer 

långsiktigt tänk på vilka 

koncept som görs. Vad ska 

vi använda kunskapen vi 

fått i ett koncet till i nästa. 2011-03-28

När man springer efter alla 

bollar finns ingen möjlighet 

att stanna upp och 

reflektera över hur de kan 

hänga ihop eller leda 

vidare

ineffektiv konceptutveckling som 

slösar resurser saknar arbetsprocess resursbrist

Man vet inte riktigt vad det 

är man säljer, teknik, 

kunskap, produkter, 

koncept? 2011-03-28

Behov av att i varje enskillt 

projekt klaragöra vad är 

det vi säljer här eftersom 

det kan variera mellan 

projekt. 

svårt att fokusera och engagera i 

projekt

Går in i en ny fas, från ren 

teknikutveckling till 

produktutveckling

P6 tycker projket där 

företag hyr in sig för att 

använda maskinerna för 

tester i egna projekt är bra. 

De sprider kunskap och 

bygger nätverk 2011-03-28

Det är bra att ta vara på 

denna typ av projekt som 

ger resurser utan att ta allt 

för mycket i anspråk och 

även bygger nätverk.

kan ge kunskapsutbyte för båda 

sidor och odla kontakter inför 

eventuella framtida 

nätverksprojekt arbetsprocess

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling
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Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

P4 och P7 tycker att PEA-

M är för dåliga på att ta 

betalt för det de gör. 2011-03-28

Att ta betalt signalerar att 

det man gör är viktigt och 

att räkna med, att man tror 

på det.

lägre engagemang från kunder 

som inte riskerar nått men även 

internt Osäkerhet på tekniken?

Hugger på allt, tar inte 

informerade beslut 2011-03-29

Man har en press på sig 

att få ut något så man 

griper alla tillfällen man får 

men har inte resurser att 

lägga den tid som krävs 

för kvalitet på alla proj 

samtidigt. 

Lägga resurser på icke livsdugliga 

koncept informationsbrist Resursbrist

Mail från P3 om EL tyder 

på att man inte har  så bra 

koll på konkurrenter och 

alternativ även en bra bit in 

i 

konceptutvecklingsprocess

en 2011-04-03

Man gör 

informationsinsamligen 

parallellt med utvecklingen 

= för sent

Satsa resurser på koncept som 

sen visar sig ointressanta

Arbetsprocess, 

informationsbrist Resursbrist

Problem att hitta koncept 

som bygger på/lyfter fram 

tryckt elektroniks styrkor. 2011-04-11

Man utgår från redan 

existerande koncept och 

sätter in EL istället för att 

utgåfrån EL och använda 

dess egenskaper som 

drivare för utvecklingen lyfter inte fram teknikens styrkor saknar verktyg 

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling



Bilaga 1. Analystabell PEA-M observation våren 2011 sida (8/10)

Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

P2 försvara alla spridda 

projekt med de ekonomiska 

förutsättningarna 2011-04-11

De ekonomiska 

förutsättningar ställer krav 

på att leverera => tar "alla" 

uppdrag men hinner inte 

leverera kvalitet.

Tar oinformerade beslut satsar 

resurser i projekt som inte leder 

någonstans/ger resurser Informationsbrist Resursbrist

Kvalitén på koncept och 

demonstratorer som visas 

upp/lämnas ut är för dålig 2011-04-11

Olika fokus. Det viktiga är 

att det funkar vs det viktiga 

är att det funkar och svara 

mot behov.

Samarbeten avfärdas av kunder 

som inte upplever att det finns 

potential i projekten. Har inte identifieratbehov Ovana

Man har bristande kunskap 

om marknaden och dess 

behov 2011-04-11

Man gör ingen 

informationsinsamling och 

får därmed ingen kunskap 

om marknaden och dess 

behov

Lägger resurser på koncept som 

sedan saknar efterfrågan

Informationsbrist, 

arbetsprocess

Inse när man måste 

nätverka, Kund1 är tydliga 

redan på det första mötet 

21/1-11 att det är storskala 

som är intressant för dem. 

Ändå tas inget direkt 

initiativ från Acreos sida att 

kontakta tryckerier för 

sammarbete/övertagande 

först efter utvärderingsmöte 

med dem den 13/4 -11 2011-04-13

PEA-M har inte resurser 

och ska inte heller ha 

resurser för en storskalig 

produktion därför måste 

man i utvecklingen 

involvera partners och 

planera även för deras 

övertagande. Man saknar 

en plan över hela 

konceptutvecklingen

Ineffektiv utvecklingsprocess. Får 

ett stopp/paus i utvecklingen då 

man når punkten hitta en partner 

för produktion alt måste ändra i 

konceptet för att anpassa till 

produktionsmöjligheter. saknar Arbetsprocess

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling



Bilaga 1. Analystabell PEA-M observation våren 2011 sida (9/10)

Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

På utvärderingsmöte efter 

test av vippor uttrycker 

Kund1 åter vikten av lång 

livslängd på vipporna. 2011-04-13

Kund krav som är 

avgörande för produktens 

överlevnad kommer 

sekundärt i utvecklingen 

för att det inte är där man 

har sitt eget intresse 

teknikutvecklingsmässigt. 

Måste ta kundernas krav 

på allvar.

Utvecklingen blir ineffektiv och 

kunderna kan uppfatta det som att 

konceptet inte är värt att satsa på 

om det inte kan svara mot deras 

intressen.

Inte tagit till sig kundernas 

krav riktigt till en börja Ovana

P8 stängde dörren lite för 

snabbt när vi hade chansen 

att få kundfeedback. 2011-04-14

Måste bli bättre på att 

involvera och verkligen 

lyssna på kundernas 

kommentarer och inte nöja 

sig med "det ser bra ut" 

utan ställa frågor för att få 

ut vettig feedback.

Kan missa intressen kunden har 

men inte uttrycker. Kan uppfattas 

som att man inte bryr sig om 

kundens krav och behov Saknar verktyg ovana

Kund2 har uttryckt novalitet 

som deras främsta fokus 

18/4. Kontaktpersonen hos 

Kund2 har godkänt ett 

konceptet inte är 

nyskapande bortsett från 

tekniken som sedan ratas 

av andra inom Kund2 pga 

av brist på nyhet. På PEA-

M  har man bitvis 

oförståelse för vad som 

gick fel. Man har inte 

förstått vad kunden är ute 

efter fullt ut. 2011-04-28

Ovanan att ta till sig och 

identifiera vad som är 

värde för kunden gör att 

man inte förstår varför den 

backar.

Går miste om intressanta 

projektmöjligheter

informationsbrist, saknar 

arbetsprocess ovana

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling



Bilaga 1. Analystabell PEA-M observation våren 2011 sida (10/10)

Anteckning datum Behov/betydelse Eventuell konsekvens På grund av

Eventuell bakomliggande 

orsak -er

"Får stoppa ideér /koncept 

för att de inte är i fas med 

teknikens mognad." P1 2011-04-28

De får ofta dra i tyglarna i 

projekt där kunden inte 

förstår teknikens 

begränsningar utan 

föreslår och kämpar för 

koncept som inte är 

möjliga. 

riskerar inleda och lägga resurser 

på koncept där det sedan visar sig 

att kunden har en orealistisk 

förväntan.

informationsbrist, saknar 

arbetsprocess

Designern har problem att 

få kund2 att tänka utifrån 

tekniken för att skapa 

koncept. 2011-05-17

Det är svårt att få 

utomstående att uppfatta 

teknikens mognad och 

begränsningar.

inleda samarbeten där kunden har 

en felaktig uppfattning om vad 

som är realistiskt. ovana

På workshopen med kund2 

tas inte allt material 

omhand en del faller mellan 

stolarna enligt designern 2011-05-17

Det finns ingen som 

dokumenterar och samlar 

upp alla idéer som 

genereras under 

workshopen

Idéer faller mellan stolarna. 

Intressanta spår utforskas inte saknar arbetsprocess ovana

Grön = Identifiera kundbehov Blå = Resurser på fel(?) projekt Rosa = Innefektiv utveckling


	att öka innovationsförmågan_2011-10-03
	Sammanfattning
	Tack
	1 Introduktion
	1.2 Verksamheten
	1.3 Syfte
	1.3.1Frågeställning


	2 Teoribakgrund
	2.1 Organisationsstruktur
	2.2 Olika innovationsstrategier och dess utgångspunkter
	2.3 Designdriven innovation
	2.4 Introducera en ny teknik på marknaden
	2.5 Modeller för innovationsarbete
	2.5.1 NABC
	2.5.2 Innovation planning process, IPP

	2.6 Common ground

	3 Metodteori
	3.1 Metodologi
	3.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ?

	3.2 Metod
	3.2.1 Aktionsforskning
	3.2.1.1 Deltagande observationer

	3.2.2 Analysmetod
	3.2.3 Val av modeller


	4 Genomförande
	5 Resultat och analys
	5.1 PEA-M
	5.2 Frågeställning 1: Vilka är hindren för att få ut tekniken i form av produkter på marknaden idag för den studerade verksamheten?
	5.2.1 Informationsbrist
	5.2.1.1 Identifiera värde för kunden
	5.2.1.2 Ta till sig och förstå krav från kunderna
	5.2.1.3 Problem att identifiera användarbehov
	5.2.1.4 Bedöma konceptets potential

	5.2.2 Saknar en strukturerad utvecklingsprocess
	5.2.2.1 Upptäcka problem i tid
	5.2.2.2 Från labbet till produktion

	5.2.3 Hur hänger behoven och problemen i verksamheten ihop?

	5.3 Frågeställning 2: Hur svarar modellerna mot den nuvarande arbetsprocessen?
	5.3.1 NABC
	/5.3.1.1 Bedöma konceptpotential
	5.3.1.2 Identifiera användarbehov, ta till sig kundkrav och förstå värde för kunden.
	5.3.1.3 Upptäcka problem i tid och gå från labb till produktion

	5.3.2 Innovation planning process, IPP
	5.3.2.1 Identifiera användarbehov, ta till sig kundkrav
	5.3.2.2 Upptäcka problem i tid och bedöma konceptens potential
	5.3.2.3 Från labbmiljö till produktion

	5.3.3 Multidisciplinära utvecklingsteam


	6 Diskussion och slutsatser
	6.1 Effekten av det nuvarande arbetssättet
	6.2 Kan modellerna möta behoven i den nuvarande arbetsprocessen?
	6.3 Implementation av ny process i verksamheten
	6.4 Konkreta rekommendationer - Jobba proaktivt, fokusera på en marknad.
	6.5 Vidare forskning

	Referenser
	Personlig kommunikation

	Bilagor
	Bilaga 1 - Analystabell


	analystabell_anonym

