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FÖRORD 
Tio veckors hårt arbete ligger bakom och har resulterat i den uppsats du nu läser. När vi bör-
jade skriva denna uppsats så hade vi ingen kunskap om ämnesområdet men har efter tio veck-
ors slit förvärvat kunskap om både processindustrin och innovationer. Vi vill börja med att 
tacka respondenterna på Billerud Karlsborg, SSAB Tunnplåt och LKAB som ställt upp på 
intervjuer och som därmed också gjort att denna studie varit genomförbar. Ett stort tack även 
till vår handledare Monika Kurkkio för hennes engagemang och för den tid hon har lagt ner 
för att ge oss så bra råd och hjälp som möjligt. Sist men inte minst vill vi tacka alla andra som 
varit delaktiga och bidragit med många värdefulla tips och idéer. 
 
 

”Man får ju inte ut något i slutet som är bättre än det man stoppar in från början” 
 
 
Luleå den 10 januari 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
 
Angelica Hedlund   Marielle Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
Åren mellan 1950-1965 ses som första generationens innovationsprocess genom att allt fler 

företag ökade sin användning av innovationsprocesser i samband med den teknologiska ut-

vecklingen i företagen som kännetecknas av den här perioden. Innovation innebär i korthet att 

något nytt åstadkoms eller att något redan existerande förnyas. Innovationer är ett måste att 

använda sig av för att företaget ska ha en chans att hålla sig kvar på markanden trots att kon-

kurrensen bara blir starkare och starkare. Det finns flera typer av innovationer, två exempel är 

produktinnovation och processinnovation. Dessa två innovationstyper är ofta väldigt nära 

kopplat till varandra och svåra att skilja på. Frågan är hur samspelet mellan dessa begrepp 

egentligen ser ut? Lager och Hörte (2002) menar att de olika tänkbara framgångsfaktorerna 

inte är samma när det gäller produktinnovation, som när det gäller processinnovation. Är det 

verkligen så när det gäller processbaserade produkter att framgångsfaktorerna som gäller för 

produktinnovation inte kan kopplas samman med processinnovation? 
 
Syftet med uppsatsen är att 

 Beskriva och analysera samspelet mellan processinnovation och produktinnovation i 

processindustrin   

 Beskriva framgångsfaktorer för processinnovation samt analysera huruvida fram-

gångsfaktorer för produktinnovation även gäller för processinnovation    
 
Studien genomfördes som en fallstudie med Billerud Karlsborg, SSAB Tunnplåt samt LKAB 

som fallföretag, vilka alla är företag inom processindustrin. Det genomfördes två telefoninter-

vjuer per företag med respondenter som var aktiva inom produktinnovation och/eller pro-

cessinnovation. Studien visar att det finns ett samspel mellan produktinnovation och pro-

cessinnovation. Processinnovation och produktinnovation går ofta in i varandra när det kom-

mer till det praktiska arbetet. Innovationstyperna kombineras och bidrar med möjligheter för 

varandra och är därmed beroende av varandra. Studiens resultat visar även att många fram-

gångsfaktorer för produktinnovation är framgångsfaktorer för processinnovation inom pro-

cessindustrin. Följande framgångsfaktorer för produktinnovation är gällande även för pro-

cessinnovation inom processindustrin: kunderna, tekniska specifikationer, kunskap om pro-

duktion/processer, tillräckliga resurser, kunnigt och kompetent humankapital, tvärfunktionella 

projektgrupper och uppmuntra kreativitet. Studien visade även att beställning och beställare är 

två viktiga framgångsfaktorer för processinnovation. 

 

 



ABSTRACT 
The years during 1950 to 1965 are seen as the first generation of the innovation process be-

cause many companies increased their use of innovation processes in relation with the devel-

opment of the technology that is distinguishing for this period of time. Innovation briefly 

means that something new is created or that something already existing is renewed. Using 

innovations are necessary if companies want to stand a chance of staying on the market de-

spite the competition getting harder. There are many different types of innovations and two 

examples are product innovation and process innovation. These two types of innovations are 

closely related and hard to separate. The question is what the relationship between them looks 

like. Lager and Hörte (2002) are saying that the factors of success for product innovation are 

not the same as for process innovation.  
 
The purpose of this essay is to 

 describe and analyze the relationship between process innovation and product innova-

tion in the process industry  

 describe factors of success for process innovation and analyze whether success factors 

for product innovation also serve as success factors for process innovation 
 
A case study was made with the following companies involved: Billerud Karlsborg, SSAB 

Tunnplåt and LKAB. These three are all companies in the process industry. To gather the 

information we interviewed two respondents from each company and the interviews were by 

telephone. The respondents were all active in product innovation and/or process innovation. 

The study shows that there is a relationship between product innovation and process innova-

tion. Product innovation and process innovation are in different ways related to each other. 

The following factors of success for product innovation are also factors of success for process 

innovation in the process industry: customers, technological specifications, knowledge about 

production/processes, adequate resources, competent human capital, cross-functional project 

groups and encourage creativity. The study also showed that order and client are two impor-

tant factors of success for process innovation.  
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1 INLEDNING  
 
 
I detta kapitel beskrivs studiens problemområde, kapitlet inleds med en kort historik om innovationer för att 
sedan fortsätta med att beskriva studiens kärnbegrepp process- och produktinnovation. Problemdiskussionen 
mynnar avslutningsvis ut till studiens syfte.  
 
 

1.1 Problemdiskussion 
Perioden mellan 1950-1965 ses, enligt Rothwell (1994), som första generationens innova-
tionsprocess. Den ekonomiska tillväxten ökade genom en snabb industriell expansion och nya 
industrier uppstod, som till stor del var grundade på nya teknologiska möjligheter. Denna tek-
nologiska utveckling resulterade i en ökad framgång som i sin tur ledde till en ökad tillväxt. 
Genom denna teknologiska utveckling i företagen ökade även företagens användande av in-
novationsprocesser (Rothwell, 1994).   
 

”…some believe that creativity produces innovation; others argue that innovation produces 
creative ideas.” 
- John Man (2001) 

 
Det finns många beskrivningar och definitioner av begreppet innovation men i den här studien 
innebär begreppet att något nytt åstadkoms eller att något redan existerande förnyas. Det 
handlar om en process där bland annat nya idéer byggs upp och sprids. Enligt Goffin och Mit-
chell (2005) är genombrott som bland annat penicillin ett exempel som ofta används när be-
greppet innovation kommer på tal. Denna typ av innovation är, enligt författarna, en radikal 
innovation vilka kan vara baserade på ny teknologi och som antingen skapar nya marknader 
eller förändrar befintliga. Författarna nämner även inkrementella innovationer, som innebär 
små förändringar hos existerande produkter eller processer. Enligt författarna är det en lägre 
grad av innovation som är det vanligaste. Det tar oftast längre tid att utveckla en radikal inno-
vation än vad det tar att utveckla en inkrementell förbättring (Goffin & Mitchell, 2005).  
 
Enligt Narvekar och Jain (2006) är det lätt att förväxla innovation med uppfinningar och en av 
de tidigaste förklaringarna till skillnaden mellan innovation och uppfinning gavs år 1967 av 
Schön. Schön menade att uppfinnare skapar ny teknologi medan innovatörer gör uppfinningen 
användbar. För att hålla sig kvar på marknaden trots att konkurrensen bara blir starkare och 
starkare, är innovationer en nödvändighet (Cooper, 1999). Företag måste fortsätta skapa och 
utveckla för att överleva den allt starkare konkurrensen och de flesta företagen ägnar sig, en-
ligt Mudrak, van Wagenberg och Wubben (2005), åt kontinuerlig innovation. Detta är något 
som även Cozijnsen, Vrakking och van Ijzerloo (2000) betonar och författarna menar att kon-
tinuerlig innovation är ett sätt hålla ett företag på fötter under svåra och turbulenta tider. Mud-
rak et al (2005) ser innovation och utveckling som en process och menar att företagen ofta har 
flera pågående innovationsprojekt samtidigt. Ny utveckling och kontinuerliga innovationspro-
cesser verkar vara det bästa sättet för företag när det kommer till att fortsätta överstiga kun-
dernas förväntningar samt lyckas överleva och konkurrera i föränderliga omgivningar (Mud-
rak et al, 2005; Adner & Levinthal, 2001). Adner och Levinthal (2001) betonar att innovatio-
ner flitigt används som en konkurrensfaktor främst för att kunna möta marknadens behov.  
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Tien, Chiu, Chung och Tsai (2007) menar att innovationer har en betydande effekt och påver-
kan på hur starkt ett företag är jämfört med andra företag på marknaden. Det finns alltså ett 
tydligt samspel mellan begreppet innovation och hur pass konkurrenskraftig ett företag är. 
Författarna menar vidare att ju högre grad av teknologisk innovation ett företag har, desto 
starkare är företaget konkurrensmässigt sett. Även Lu och Botha (2006) betonar värdet av 
innovationer och utveckling för att företaget ska fortsätta vara konkurrenskraftigt. Det finns 
olika typer av innovationer såsom produktinnovation, processinnovation, service innovation, 
management innovation och business innovation.  
 
Enligt Lager (2000) är produkt- och processinnovationer ofta nära kopplat till varandra, bland 
annat genom att processinnovationsprojekt kan ge möjligheter för produktinnovation samti-
digt som produktinnovationsprojekt kan kombineras med olika processinnovationsprojekt. 
Detta har ökat vårt intresse för process- och produktinnovationer och därför har vi valt att 
endast behandla dessa innovationstyper i denna studie. Lager (2000) väljer att definiera pro-
cessinnovation som en utveckling som drivs av interna produktionsmål. Produktinnovation 
däremot definieras av författaren som en utveckling som drivs av en önskan att förbättra 
egenskaperna och kapaciteten hos en färdig produkt. Enligt Nieto (2004) inkluderar innova-
tionsprocessen en mängd aktiviteter som bidrar till att dels öka kapaciteten hos nya produkter 
och tjänster (produktinnovation) men även för att implementera en ny typ av produktion (pro-
cessinnovation). Alla företag, även redan framgångsrika företag, måste kontinuerligt förbättra 
sina prestationer (Lager, 2000). Ett alternativ till att vinna konkurrensfördelar är, enligt förfat-
taren, att använda sig av dessa innovationer, process- och produktinnovation, för att förbättra 
kostnadseffektiviteten inom produktionsprocessen. Lager (2000) menar att processinnovation 
inte bara är viktigt för att kunna sänka kostnaderna, utan även för att skynda på och främja 
produktinnovationen. 
 
Att skilja på vad som är produktinnovation och vad som är processinnovation är i vissa fall 
svårt. Lager (2002) ställer frågan om någon skillnad ens bör göras mellan dessa begrepp och 
om en skillnad ska göras – hur ska den se ut. Enligt författaren krävs det att definitionen av 
processinnovation inom processindustrin görs i förhållande till någonting och i detta fall i 
förhållande till produktinnovation. Författaren betonar dock att det inte är på det här sättet i 
alla tillverkande industrier, utvecklingen av produktionsteknologin är inte nödvändigtvis be-
släktad med produktinnovation. En processindustri är en industri där det sker en omvandling 
av råvaror under ett kontinuerligt arbetande materialflöde. Exempel på sådana industrier är 
stålindustrin och textilindustrin. Utvecklingen av en ny produkt i processindustrin går ofta ut 
på att hitta en förbättrad process (Lager, 2002). Kopplingen mellan process- och produktinno-
vationen varierar beroende på vilken ”produkt” det gäller (Linton & Walsh, 2007). För pro-
cessbaserade produkter är process- och produktinnovation nära sammankopplat, medan inno-
vationstyperna inte är lika nära sammankopplat när det gäller sammansatta produkter. En nära 
koppling mellan process- och produktinnovation innebär, enligt författarna, att förändringar i 
processerna även resulterar i förändringar för produkterna – och vice versa. 
 
Lager och Hörte (2002) nämner att det inom området produktinnovation finns många studier 
som givit flera intressanta möjliga framgångsfaktorer. Det finns däremot få studier som visar 
på framgångsfaktorer för processinnovation. Lager och Hörte (2002) menar att de olika tänk-
bara framgångsfaktorerna inte är samma när det gäller produktinnovation, som när det gäller 
processinnovation. Är det verkligen så när det gäller processbaserade produkter att fram-
gångsfaktorerna som gäller för produktinnovation inte kan kopplas samman med processin-
novation? 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att 
  

 Beskriva och analysera samspelet mellan processinnovation och produktinnovation i 
processindustrin   

 
 Beskriva framgångsfaktorer för processinnovation samt analysera huruvida fram-

gångsfaktorer för produktinnovation även gäller för processinnovation    
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2 METOD 
 
 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens undersökningsmetod och fortsätter sedan med motiveringar 
till vilken bransch, vilka företag samt vilka respondenter som gäller för studien. Sedan följer ett avsnitt som 
beskriver hur vi, med hjälp av bland annat en litteratursökning och intervjuer, samlat in materialet. Kapitlet 
avslutas med en presentation av de problem vi stött på under studiens gång och hur vi har valt att tackla dessa. 
 
 

2.1 Undersökningsmetod 
Vi valde att använda fallstudie som undersökningsmetod, därför att det var denna typ av un-
dersökningsmetod som passade studien bäst. Detta eftersom vi ville studera det valda ämnes-
området på djupet, visa på det speciella snarare än det generella samt inrikta oss på få under-
sökningsenheter, vilket enligt Denscombe (2000) är kännetecken för en fallstudie. Studiens 
syfte är av en ”analytisk karaktär” och det är ofta det som är utgångspunkten vid fallstudier 
(Halvorsen, 1992). Studien utgår främst från ett analytiskt synsätt, men har även inslag av 
aktörssynsättet. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är det analytiska synsättet bland annat indi-
vidoberoende, medan aktörssynsättet däremot är mer individberoende. Vi har huvudsakligen 
fokuserat på företagsnivå, men även på individnivå, vilket gör att studien karaktäriseras av 
båda dessa synsätt. Få undersökningsenheter som studeras djupgående är det som oftast ka-
raktäriserar som kvalitativ forskning (Miles & Huberman, 1994; Halvorsen, 1992). Detta är 
ett bevis på att denna typ av forskning är passande för studien. Studien är en kvalitativ studie 
med en deduktiv ansats vilket, enligt Halvorsen (1992), betyder att studien har framställts från 
teori till empiri. 

2.1.1 Val av bransch, företag och respondenter 
Vi har valt att fokusera på processindustrin eftersom det, enligt Lager (2002), har visat sig att 
process- och produktinnovation dels är vanligt förekommande men även väldigt viktigt för de 
företag som ingår i denna bransch. Process- och produktinnovation är väldigt nära kopplat 
inom processindustrin, vilket också är en anledning till varför vi valde fallföretag inom denna 
industri.   
 
“The development and delivery of new or improved products with competitive functional performance 

is currently receiving more attention in the process industry.” 
- Lager och Hörte (2002) 

 
De företag som ingår i studien är förpackningspappersföretaget Billerud Karlsborg i Kalix, 
tunnplåtstillverkande SSAB Tunnplåt i Borlänge samt den internationella högteknologiska 
mineralkoncernen LKAB i Kiruna. Vi fick tidigt kontakt med företagen och anledningen till 
att det blev just dessa var framför allt intresset för studien från de tre företagens sida. När det 
gällde att välja ut vilka som skulle intervjuas på respektive företag ansåg vi oss dock inte ha 
tillräcklig information om vare sig de anställda eller företagen i sig. Vi valde därmed att an-
vända den så kallade snöbollseffekten som urvalsmetod. Denna urvalsmetod innebär att från 
en respondent få namn på andra respondenter som kan vara lämpliga att intervjua (Halvorsen, 
1992). Var och ett av företagen fick alltså själva bestämma vilka som skulle intervjuas och det 
resulterade i att det blev personer som på ett eller annat sätt är aktiva inom produktinnovation 
och/eller inom processinnovation. Vår förhoppning var att få möjlighet att intervjua två per-
soner per företag, eftersom vi ansåg att det troligtvis skulle räcka för att kunna genomföra 
studien. Respondenternas namn nämns inte i studien av den orsaken att vi inte ansåg att detta 
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skulle tillföra något värde till studien och då vi främst har valt att fokusera på företagsnivå. 
Tabell 2.1 visar däremot respektive respondents kunskapsområde. 
 

Respondenter Processinnovation Produktinnovation 
Billerud Karlsborg - Respondent A X  
Billerud Karlsborg - Respondent B  X 
SSAB Tunnplåt – Respondent C X X 
SSAB Tunnplåt – Respondent D  X 
LKAB – Respondent E X  
LKAB – Respondent F  X 

Tabell 2.1. Respondenternas kunskapsområde. Egen konstruktion. 

2.2 Insamling av material 
Följande avsnitt beskriver hur insamlingen av materialet har gått till med hjälp av dels en litte-
ratursökning men även med hjälp av ett antal telefonintervjuer. Vi har valt att använda flera 
olika typer av källor, såkallad metodtriangulering, vilket enligt Denscombe (2003) en fallstu-
die ger möjlighet till. En fördel med detta är möjligheten att se problemet ur olika perspektiv 
och förstå ämnet på ett bredare och fullständigare sätt än vad som hade varit möjligt om bara 
en enda metod hade använts för datainsamlingen (Denscombe, 2003). 

2.2.1 Litteratursökning 
Eftersom vi inte var särskilt insatta i vare sig processindustrin eller process- och produktinno-
vationer började vi med att göra en allmän sökning på dessa områden för att på så sätt öka 
förståelsen och kunskapen för ämnet. Detta medförde att all den litteratur vi läst inte alltid har 
varit relevant för problemområdet och syftet i fråga, men ändå visat sig vara viktig för det 
fortsatta arbetet. I litteratursökningen har vi, för att söka och samla in relevant litteratur, an-
vänt Universitetsbibliotekets databas Lucia för att söka efter aktuella böcker. För att underlät-
ta sökningen av vetenskapliga artiklar använde vi SAMSÖK, som är en portal som gör att 
man kan söka i flera databaser samtidigt. De sökord som använts är: innovation, processinno-
vation, process innovation, process development, produktinnovation, product innovation, pro-
duct development, manufacturing process, success och failure samt en rad olika kombinatio-
ner av dessa. I jakten på material och grundläggande fakta om företagen har vi även använt 
oss av Internet, företagens egna hemsidor samt företagens årsredovisningar 2006. 

2.2.2 Intervju 
Vi valde att göra semistrukturerade telefonintervjuer vilket, enligt Denscombe (2000), är in-
tervjuer baserade på mestadels öppna frågor. Telefonintervjuer var den typ av intervju som 
användes på grund av det fysiska avståndet som fanns mellan oss och respondenterna. Semi-
strukturerade intervjuer ansåg vi passade bäst i och med studiens syfte som går ut på att ana-
lysera samspel och skillnader i framgångsfaktorer för process- och produktinnovation samt 
huruvida framgångsfaktorer för produktinnovation går att tillämpa på processinnovation inom 
processindustrin. Syftet krävde alltså att respondenterna hade möjlighet att berätta fritt, varför 
semistrukturerade intervjuer med öppna frågor ansågs passa bäst.  
 
En intervjuguide med utgångspunkt från teorin utformades med ett antal övergripande fråge-
ställningar samt även några underfrågor, se bilaga. De övergripande frågorna var utformade 
på ett sådant sätt att de skulle få respondenten att berätta fritt och underfrågorna var till för oss 
intervjuare. Underfrågorna användes för att leda in respondenten på rätt spår ifall denne inte 
förstod de övergripande frågorna samt även för att klargöra att vi fick med den information 
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som krävdes för att kunna genomföra studien. Vid intervjutillfällena, som var och en varade i 
cirka 30-40 minuter försökte vi vara så flexibla som möjligt när det gällde exempelvis i vilken 
ordning frågorna ställdes. Alla intervjuerna spelades in efter respondenternas godkännande 
och som komplement till bandinspelningen togs det även anteckningar vid intervjutillfällena 
för att underlätta transkriberingen. Dessa två sätt, bandinspelning och anteckningar, är enligt 
Halvorsen (1992) vanliga och bra sätt att samla in material på. Vår förhoppning var att vi båda 
två skulle kunna närvara vid var och en av telefonintervjuerna, men det visade sig tidsmässigt 
att det inte var möjligt. Tack vare bandinspelningarna av intervjuerna ser vi inte detta som 
något problem.  

2.3 Analysmetod 
Utifrån vår teoretiska referensram utformades en analysmodell för att visa hur teorin hänger 
ihop. Som strategi vid analys är det, enligt Yin (2003), lämpligt att utgå från en teoretisk refe-
rensram. En analys består av att undersöka, kategorisera, göra upp tabeller över eller på annat 
sätt sammanställa bevis för att besvara syftet med studien (Yin, 2003). Utifrån analysmodel-
len började vi med att jämföra empirin med teorin. Vidare försökte vi finna kopplingar, skill-
nader och mönster kring samspelet mellan processinnovation och produktinnovation. De olika 
fallen jämfördes även mot varandra för att på så sätt visa på likheter och skillnader. Med hjälp 
av teorin och empirin analyserades huruvida framgångsfaktorerna för produktinnovation även 
är tillämpbara för processinnovation inom processindustrin. För att tydliggöra vilka fram-
gångsfaktorer respektive företag ansåg var viktiga för deras processinnovationsarbete gjordes 
en tabell, se tabell 5.2. De faktorer som alla fallföretagen har nämnt som viktiga, det vill säga 
där det är tre kryss, anses i studien gälla för processindustrin som helhet. Övriga faktorer med 
färre än tre kryss behandlas ej i denna studie.   

2.4 Metodproblem 
Det faktum att vi lät företagen själva välja ut vilka som skulle bli intervjuade kanske kan ses 
som en nackdel men även som en fördel. En nackdel i och med att vi själva inte hade kontroll 
över urvalet, men samtidigt en fördel då vi mest troligt intervjuade de personer som var bäst 
insatt i ämnesområdet. Därmed bedömer vi att det subjektiva urvalet var det bästa för denna 
studie eftersom vi fick intervjua de personer som företagen ansåg ha mest kunskap och infor-
mation inom process- och produktinnovation. Från början var det fyra fallföretag, men efter 
sammanställningen av intervjuerna föll ett fallföretag bort. Detta på grund av att en av inter-
vjuerna med företagets utvalda respondenter blev inställd samt att det visade sig att den in-
formation vi erhållit från företagets andra representant inte tillförde något värde till studien.  
 
När en studie genomförs och material ska samlas in finns det flera problem som kan inträffa. 
Vid användning av intervjuer som insamlingsmetod kan till exempel viktig information förbi-
ses. Det kan också vara på det viset att respondenten på ett eller annat sätt hämmas genom att 
till exempel svårförstådda frågor ställs. För att försöka motverka det hade vi en intervju där de 
intervjuade i stor utsträckning fick utveckla sina egna idéer och svar. Det vill säga vi försökte 
underlätta intervjuerna så mycket som möjligt för att respondenterna inte skulle tvingas in i ett 
bestämt tankesätt utan kunde uttrycka och fördjupa sina åsikter på ett friare sätt (Halvorsen, 
1992). Detta ledde även till att det framkom information som vi inte hade tänkt på att fråga 
om men som vi sedan hade stor nytta av i vår studie.  
 
Vi lät vår handledare läsa vår intervjuguide innan intervjutillfällena ägde rum för att få feed-
back på frågorna. Allt för att få en så bra intervjuguide som möjligt och för att på så sätt också 
få bättre intervjuer. Vår förhoppning är att det även bidragit till bättre information från re-
spondenterna. Det finns alltid en risk att information förbigås under själva intervjun och för 
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att undvika det valde vi att spela in alla intervjuerna. Detta var också väldigt lämpligt då vi 
endast genomförde telefonintervjuer. Vi tog även anteckningar vid var och av intervjuerna. 
Att använda anteckningar och bandinspelning vid intervjuer ses som en standardmetod för att 
fånga in intervjudata (Denscombe, 2000). Vi frågade alla respondenterna innan intervjuerna 
om det var okej att vi spelade in intervjuerna. Trots ett godkännande från den intervjuade kan 
en inspelning av intervjun dock ge en hämmande effekt och ett snedvridet material. Vår för-
hoppning är givetvis att den information respondenterna givit är korrekt och vi gör den sub-
jektiva bedömningen att så också är fallet. Bedömningen grundar sig bland annat på det fak-
tum att respondenterna inte fick tillgång till intervjuguiden innan intervjutillfällena. Respon-
denterna kan därför inte ha tänkt ut svaren i förväg. 
  
Ett annat problem som kan dyka upp vid intervjuer är bearbetningen av den insamlade infor-
mationen kan bli problematisk och ta lång tid (Halvorsen, 1992). Detta anser vi är ett problem 
som kan variera från person till person och vi är väl medvetna om att det kommer ta lång tid 
att hantera den insamlade informationen och för att underlätta har vi, som tidigare nämnt, spe-
lat in alla intervjuerna. 
 
Tillförlitlighet och trovärdighet är två begrepp som är vanliga inom kvalitativ forskning 
(Trost, 1997). Med tillförlitlighet menar författaren att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge 
samma resultat vid en förnyad mätning. Det är svårt att genomföra en fallstudie på exakt 
samma sätt, med samma personer och få exakt samma resultat. Vi anser att det är näst intill 
omöjligt i vårt fall då vår förhoppning trots allt är att det inte bara är vi som ska lära oss nå-
gonting av den här studien utan att också fallföretagen skall kunna ha nytta av den. I och med 
att respondenterna genom sitt deltagande fått ny medvetenhet går det inte att genomföra sam-
ma studie, på samma sätt och med samma respondenter (Halvorsen, 1992). Eftersom respon-
denterna självmant bad om att få ett exemplar av uppsatsen när den är färdig gör vi det anta-
gandet att dessa är intresserade av att veta vad vi kom fram till och på så sätt också lära sig 
mer om ämnesområdet. Vi hade för avsikt att öka tillförlitligheten i vår studie genom att an-
vända en intervjuguide. Intervjuguiden bestod dock av mestadels öppna frågor, vilket enligt 
Kjær Jensen (1995) minskar möjligheten att kunna bedöma tillförlitligheten i och med att in-
tervjuerna har genomförts på olika sätt. Emellertid anser vi att vårt syfte krävde denna typ av 
frågor vid intervjuerna. Trovärdigheten utgör det största problemet vid kvalitativa studier då 
det kräver att man kan visa att de data som är insamlad är insamlad på ett sådant sätt att de är 
seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen. I ett försök att öka studiens trovär-
dighet lät vi, som vi tidigare nämnt, vår handledare läsa igenom vår intervjuguide för att kon-
trollera att denna stämde överens med studiens syfte.  
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3 REFERENSRAM  
 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för vår studie. Till att börja med ges 
en motivering till de mest väsentliga teoretiska val som gjorts. Sedan följer ett avsnitt där allmän teori som berör 
process- och produktinnovation och samspelet mellan dessa begrepp tas upp. Därefter beskrivs tre modeller för 
process- och produktinnovation. Vidare följer ett avsnitt som behandlar framgångsfaktorer för produktinnova-
tion. Kapitlet avslutas med en analysmodell, som visar hur de olika teoriavsnitten hör ihop. 
 
 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie behandlar produkt- och processinnovationer inom processindustrin. Inom äm-
nesområdet innovationer är James Utterback en författare som är vanligt förekommande i 
mycket av litteraturen. Mycket av det lilla som är skrivet om processinnovationer och pro-
cessindustrin är även hänförligt till Thomas Lager. Både Utterback och Lager har utvecklat 
egna modeller inom ämnesområdet. Utterback har utvecklat ”The Dynamics of Innovation”, 
figur 3.1, där sammansatta produkter är i fokus och samspelet mellan process- och produktin-
novation förklaras på en industrinivå. Lager i sin tur har utvecklat ”En traditionell modell för 
processinnovationsprocessen”, figur 3.2, där stor fokus ligger på praktiska testarbeten. Enligt 
Lager (2000) har ”The Dynamics of Innovation” och ”En traditionell modell för processinno-
vationsprocessen” flera svagheter, varför dessa endast kommer att nämnas kortfattat. Grundat 
på dessa två modeller har Lager även utvecklat ”En ny teoretisk modell för processinnova-
tionsprocessen”, figur 3.3, varför det är den som vi har valt att använda. 
 
Enligt Lager och Hörte (2002) är inte framgångsfaktorerna för produktinnovation samma som 
framgångsfaktorerna som gäller för processinnovation. Därför har vi i och med studiens syfte 
beskrivit framgångsfaktorer för produktinnovation för att sedan analysera huruvida detta 
stämmer, kan framgångsfaktorerna för produktinnovation inte gälla även processinnovation? 
Då det finns nästintill en oändlig mängd framgångsfaktorer för produktinnovation/utveckling 
valde vi att koncentrera oss på studier som redan sållat bland den otroliga mängd faktorer som 
finns. Anledningen till detta var bristen på både tid och möjlighet att själva ta reda på alla 
faktorer som finns för att sedan göra ett urval. Vi valde alltså istället att låta, förhoppningsvis, 
kunniga forskare inom ämnet göra urvalet åt oss. 

3.2 Process- och produktinnovation 
Som tidigare nämnts har Lager (2000) valt att definiera processinnovation som en utveckling 
som drivs av interna produktionsmål medan produktinnovation är en utveckling som drivs av 
en önskan att förbättra egenskaperna och kapaciteten hos en färdig produkt. Målen med pro-
cessinnovation kan, enligt författaren, exempelvis vara att minska produktionskostnaderna, 
höja produktionsvinsten och använda miljövänlig produktion. Målen med produktinnovation 
kan vara att förbättra produktegenskaperna, förbättra produktkvaliteten samt använda miljö-
vänliga produkter. Produkter som säljs på världsmarknaden och som främst använder priset 
som en konkurrensfaktor behöver vanligtvis fokusera mer på processinnovation medan mer 
funktionella produkter oftast fokuserar på produktinnovation (Lager, 2000).  
 
Enligt Lager (2000) kan ett processinnovationsprojekt bidra till möjligheter för produktinno-
vation, precis som produktinnovation kan kombineras med processinnovation och kostredu-
cering i produktionsprocessen. Även historiska studier av teknisk förändring indikerar att pro-
cessinnovation är ansvarig för en stor del av produktivitetsförbättringar och industriella för-
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ändringar. Reichstein och Salters (2006) studie visar att på både företags- och industrinivå är 
process- och produktinnovation beroende av varandra. Enligt författarna är produktinnovatö-
rer sannolikt också processinnovatörer. Studien visar också på att nya produkter genererar nya 
processer och vice versa.   
 
Enligt Cefis och Marsili (2005) har processinnovationer en stor roll när det gäller att öka 
chanserna för att ett företag ska överleva samt även när ett företag skall skapa konkurrensför-
delar. Produktinnovation ökar chanserna för att ett företag skall överleva endast i kombination 
med processinnovation (Cefis & Marsili, 2005). Detta kan kopplas till det Akamavi (2005) tar 
upp i sin studie, det vill säga att produktinnovation ofta är ett resultat av en genomförd pro-
cessinnovation. Resultaten från Kotabe och Murrays (1990) studie bekräftar att process- och 
produktinnovationer var för sig inte kan användas som kausala bevis för ett företags prestatio-
ner på marknaden utan att det snarare är deras samspel. Studien visade även att när en hög 
nivå av produktinnovation stöds av en hög nivå av processinnovationer, kommer en sådan 
strategi att tillföra i särklass den starkaste konkurrensfördelen för företaget. Enligt författarna 
kan industrier som har en teknologi med hög förändringshastighet ha relativt fler innovationer 
som är komponenter av en större produkt eller process och som svarar relativt oftare på mark-
nadsrelaterade faktorer i den inledande fasen av innovationer. 

3.2.1 The Dynamics of Innovation 
Utterbacks (1994) modell The Dynamics of Innovation är framtagen med sammansatta pro-
dukter i fokus och förklarar samspelet på en industrinivå. Modellen, se figur 3.1, består av tre 
faser: Fluid phase, Transitional phase och Specific phase.  
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Figur 3.1. Dynamics of Innovation. Modifierad från Utterback, J. (1974). 

Specific phase Fluid phase Transitional 
phase

 
Den första fasen karaktäriseras av konkurrens genom unika produktlinjer där nyckeln är funk-
tionell produktion och förändringar i produkten är lätta att anpassa sig till utan höga kostna-
der. Produktionsmetoden är flexibel men ineffektiv, beroende av universalutrustning med 
mycket input av kunnig personal. I denna fas är det även en högre grad av produktinnovation. 
Andra fasen tydliggör skillnaderna mellan processbaserade och sammansatta produkter och 
här blir allt fler produktionsprocesser automatiserade, det vill säga går från manuell hantering 
till automatisering. Detta fenomen inträffar tidigare och mer dramatiskt i produktionen av 
processbaserade produkter där de ultimata resultaten ofta är en kontinuerlig process. I den 
andra fasen minskar graden av produktinnovation och graden av processinnovation ökar. Det-
ta på grund av att det blir en mer och mer standardiserad design. När sedan en dominant de-
sign uppstår så är det mer fokus på processinnovation än vad det är på produktinnovation. En 
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dominant design är den design som vinner på marknaden. Det är den design som konkurrenter 
och innovatörer måste vara trogen om de hoppas på att följa med utvecklingen på marknaden. 
Den dominanta designen kan vara en ny produkt eller egenskaper. Idén med dominant design 
verkar inte hålla i industrier som producerar processbaserade produkter som exempelvis glas, 
papper och metall. Detta är på grund av att processbaserade produkter innehåller färre materi-
al så är det mer fokus på teknologiska insatser och försök i produktionsprocessen. I den tredje 
och sista fasen är process- och produktinnovation starkare sammankopplat och här är process- 
och produktinnovationerna inkrementella eftersom grundläggande förändringar är förenade 
med allt för höga kostnader.  

3.2.2 En traditionell modell för processinnovationsprocessen 
Enligt Lager (2000) är konceptet bakom processinnovationsprocessen fortfarande starkt asso-
cierat med olika steg av praktiska testarbeten i laboratorier och i försöksanläggningar. Detta 
koncept ligger enligt författaren till grund för nedanstående modell, figur 3.2, för processin-
novationsprocessen som består av fyra olika steg: Laboratorietester, Pilotanläggningsförsök, 
Försök i demonstrationsanläggning och avslutningsvis Produktionsanläggningstester.  
 

 
Figur 3.2. En traditionell modell för processinnovationsprocessen. Modifierad från Lager, T. (2000). 

Laboratorietester 

Försök i demonstrationsanläggning 

Pilotanläggningsförsök 

Tester i en ny/existerande anläggning 

 
Det inledande steget när det kommer till processinnovation går ut på experimentala arbeten 
och projekt. Den största delen av de experimentala projekten är genomförda i laboratoriemiljö 
på grund av bland annat lägre kostnader. Att gå vidare till det andra steget är ett viktigt steg 
mot att förbättra förståelsen för processen. Den stora ökningen av kostnader som är förknip-
pade med det här steget gör balansen mellan steg ett och steg två till en viktig faktor. Det tred-
je steget innebär att det genomförs försök i en demonstrationsanläggning, vilket oftast är väl-
digt dyrt. Dessa försök genomförs i stora innovationsprojekt när processen är av en till 100 
procent innovativ karaktär och redan existerande testanläggningar inte kan användas. Det 
fjärde och sista steget innebär test i produktionsanläggningar. Många test som är genomförda 
direkt i produktionsmiljön, ger snabb feedback och reliabla testresultat. Produktionsanlägg-
ningar har visat sig ha stor betydelse som en källa till innovation. 
 
Som figur 3.2 visar och som Lager (2000) framhåller kan dock ordningen på de olika stegen 
variera från fall till fall. Det är inte heller alltid som processinnovationsprocessen inkluderar 
alla fyra stegen, ibland innefattas endast en eller två av dessa steg. Enligt författaren saknar 
modellen dock grundläggande steg. Steg som oftast är mer betonade och uttryckta i beskriv-
ningar av processer som berör produktinnovation. 
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3.2.3 En ny teoretisk modell för processinnovationsprocessen 
Lager (2000) har utvecklat en ny teoretisk modell för processinnovationsprocessen, se figur 
3.3. Denna modell har utvecklats utifrån de tidigare två nämnda modellerna, se figur 3.1 och 
figur 3.2. Denna sätter mer fokus på de bitar som saknas i de två övriga och använder inte 
processinnovation endast som en process baserad på praktiska tester. På grund av svagheterna 
hos de två tidigare modellerna, kommer vi att fokusera på denna modell i vår studie. Den nya 
modellen bygger, enligt författaren, på två antaganden: 
 

• Processinnovationsprocessen antas vara lite av unik för varje företag och är möjlig 
även för olika typer av projekt 

• Den tidigare nämnda traditionella modellen av processinnovation saknar två viktiga 
strukturella faser som finns i modellen av Utterback (1974) 

 
Den nya modellen kan, enligt Lager (2000), utvecklas ytterligare och skräddarsys för att passa 
varje företag i deras specifika processer. Den nya modellen består av tre faser och för att, en-
ligt författaren, uppnå en effektiv processinnovationsprocess bör alla faser inkluderas. Var och 
en av de tre faserna beskrivs kortfattat nedan och illustreras i figur 3.3. 
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behov 

Fas 2

Processinnovationsarbete 
i laboratorium, pilotan-
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Överföring av 
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Skapa projektet; 
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Arbeta med projektet; 
Processinnovation  

Använda resultaten; 
Implementering 

 
Figur 3.3. En ny teoretisk modell för processinnovationsprocessen. Modifierad från Lager, T. (2000). 

 
Identifiera interna produktionsbehov 
Första fasen fokuserar på identifieringen av interna produktionsbehov och det är här kreativi-
teten är som viktigast då det är i denna fas projektet skapas. Det är alltså i denna inledande fas 
som genereringen av idéerna sker. Fasen glöms dock ofta bort och ett sätt att förbättra den här 
fasen i processinnovation kan exempelvis vara genom att ”bolla idéer” med produktionsper-
sonalen. 
 
Processinnovationsarbete i laboratorium, pilotanläggningar samt produktionsanläggningar 
Det här är en problemlösningsfas där de verkliga testerna genomförs. Fasen innehåller alla 
typer av tester från utförda experiment, ofta innefattande ett antal olika underprocesser. Denna 
fas kan användas som startpunkt för utvecklingen av en mer detaljerad och företagsspecifik 
modell. 
 
Överföring av innovationsresultaten till produktionen  
Den tredje och sista fasen är en implementeringsfas som överför resultaten från den tidigare 
processinnovationsfasen till produktionsmiljön. Den här fasen har tidigare ofta blivit förbi-
sedd, den representerar dock den del i innovationsfasen som ibland gör skillnaden mellan ett 
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framgångsrikt och ett misslyckat processinnovationsprojekt. Att använda sig av aktivt delta-
gande bland personalen i innovationsarbetet kan förbättra fasen.  

3.3 Framgångsfaktorer för produktinnovation 
Det är, enligt Balachandra och Friar (1997), svårt att förutse varför vissa nya produkter blir 
framgångsrika och andra inte. Författarna menar att det finns många faktorer som påverkar 
framgången hos en ny produkt eller ett produktinnovationsprojekt. Vilka faktorer är det då 
som påverkar ett produktinnovationsarbete? Nedan följer de kritiska faktorer som i litteraturen 
anses vara en viktig del i framgång för produktinnovation.  
  
Marknadsrelaterade faktorer 
Enligt Cooper (1999) är det många projekt som går direkt från idé till innovationsstadiet utan 
eller med väldigt liten del undersökningar och utvärderingar. Resultatet av detta är, enligt 
författaren, ofta katastrofalt och detsamma som ett misslyckande. Även Akamavi (2005) be-
tonar hur viktigt det är att innovationsarbetet är välplanerat och att marknadsundersökningar 
är genomförda redan från början för att kunna lyckas med produktinnovationsprojekt. Forsk-
ning har visat att bristfälliga förundersökningar är en stor orsak till att innovationsprojekt 
misslyckas. Innan ett produktinnovationsprojekt går vidare från första fasen bör tonvikten 
läggas på att göra flera typer av undersökningar och förstudier (Cooper & Kleinschmidt, 
1996; Montoya-Weiss & Calantone, 1994). Även Balachandra och Friar (1997) ser osäkerhet 
kring marknaden som en kritisk faktor för framgång.  
 
Marknadsundersökningar är, som Akamavi (2005) nämner, exempel på undersökningar som 
kan vara lämpliga att göra. Enligt Montoya-Weiss och Calantone (1994) görs marknadsunder-
sökningarna främst för att redan innan själva produktinnovationen börjar få kunskap och för-
ståelse för specifika marknadsaspekter. I undersökningen bör målmarknad samt kundernas 
behov, vilja och preferenser finnas med (Balanchandra & Friar, 1997; Montoya-Weiss & Ca-
lantone, 1994). För att genomföra ett framgångsrikt produktinnovationsprojekt är det, enligt 
Cooper (1999), väldigt viktigt att lyssna på kunderna. Akamavi (2005) menar att kunderna 
blir allt mer krävande, varför det är viktigt att kunderna är delaktiga i innovationsprojekten. 
Enligt författaren ska produktinnovation inte handla om att skapa värde åt kunden, utan det 
ska handla om att skapa värde med kunden.  
 
Projekt som är marknadsorienterade med preliminära och detaljerade marknadsstudier, kon-
sumenttester, fältförsök och testmarknad har större chans att lyckas, en nyckel till framgång 
kan således vara marknadsorientering och fokus på kunderna (Cooper, 1999; Cumming, 
1998). Cumming (1998) menar att det är viktigt att det finns förståelse för slutanvändarens 
och kundernas behov, så att dessa kan tillgodoses på bästa sätt. Enligt Zhang och Cao (2002) 
krävs en fokusering på kunderna under hela projektets gång och det är, enligt Adner och Le-
vinthal (2001), viktigt att komma ihåg att produkten antingen måste tillfredsställa eller 
överskrida kundernas förväntningar för att kunden sedan ska köpa den. 
 
Teknologi- och produktrelaterade faktorer 
En annan typ av utvärdering som, enligt Cooper och Kleinschmidt (1996), är viktigt för fram-
gångsrikt produktinnovationsarbete är tekniska utvärderingar. Det är ofta tekniska specifika-
tioner som kan innehålla produktspecifikationer och teknologiska kännetecken (Cooper & 
Kleinschmidt, 1996; Chen, Kang, Xing, Lee & Tong, 2007). Chen et al (2007) betonar även 
att erfarenhet av produktion är viktigt, det vill säga kännedom om hur produktionen av en 
produkt kan/ska gå till. Enligt Cumming (1998) är det en viktig faktor att det finns teknisk 
kunskap inom projektgrupperna och att det, precis som Chen et al (2007) betonar, finns kun-
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skap om hur produktionen och processerna går till. En annan viktig aspekt gällande teknolo-
gin som författarna tar upp är betydelsen av den inledande testningen. Det är alltså viktigt att 
det genomförs en inledande testning och att den genomförs på ett bra sätt.  
 
Enligt Cooper (1999) är det viktigt att skapa en differentierad produkt med unika kundfördelar 
och överlägset värde för användaren. Misslyckas avgränsningen av produkten före innova-
tionsarbetet påbörjas är detta en stor orsak till misslyckande eller allvarliga förseningar innan 
produkten kommer ut på marknaden (Cooper, 1999). Att definiera sin produkt innebär, enligt 
författaren, att produktens målmarknad, koncept, egenskaper och fördelar bestäms. Det gäller 
även att ha kompetensen att kunna etablera produkterna på marknaden, finns inte produkten 
på marknaden är det svårt att sälja. 
 
Kapital- och innovationsprocessrelaterade faktorer 
I produktinnovationsarbetet är kostnader en viktig del, främst i förinnovationsarbetet (Monto-
ya-Weiss och Calantone, 1994). Enligt författarna krävs kännedom om kostnaderna för pro-
jektet men också kännedom om kostnader relaterade till exempelvis marknadsföring. Bala-
chandra och Friar (1997) påpekar att kostnaderna för produktionen är en kritisk punkt som 
kontinuerligt bör kontrolleras. Ett exempel på problematiken när det gäller kostnader för pro-
duktionen är att man inte har koll på produktionskostnaderna och måste sätta ett för högt pris 
på produkten till följd av detta, vilket kan leda till ett misslyckade av att tillgodose kundernas 
behov. Även Mudrak, van Wagenberg och Wubben (2005) betonar hur viktigt det är att kost-
naderna hålls under kontroll. Författarna menar dock att det inte bara är kostnaderna som be-
höver kontrolleras, man måste även kontrollera att projektet har de resurser som krävs i form 
av kapital.  
 
För en lyckad produktinnovation krävs det att det både innan och under hela projektet finns 
kunnig och kompetent personal för att kunna slutföra projektet på bästa sätt (Montoya-Weiss 
& Calantone, 1994; Mudrak et al, 2005). Det gäller helt enkelt att ha bra kvalitet på sitt hu-
mankapital (Chen et al, 2007). Enligt Cooper (1999) och Zhang och Cao (2002) krävs det att 
företagen använder sig av tvärfunktionella projektgrupper för att ett produktinnovationspro-
jekt ska lyckas. Detta betonar även Cumming (1998), som menar att det är viktigt att projekt-
grupperna innehåller medarbetare med olika kunskaper. Corso och Pavesi (2000) menar att 
innovation är en kontinuerlig och tvärfunktionell process, varför det även krävs tvärfunktio-
nella projektgrupper. Bra organisation inom projektet är viktigt och det är även viktigt att 
gruppen leds av en bra projektledare som har ansvaret för projektet från början till slut (Coo-
per, 1999).  
 
Balanchandra och Friar (1997) menar att osäkerheten kring innovationsprocessen i sig är en 
kritisk faktor för framgång. Det finns faktorer som påverkar innovationsprocessen som helhet, 
som till exempel ledarskap och ledningens stöd. Akamavi (2005) betonar hur viktigt det är att 
ledningens stöd hela tiden finns i bakgrunden. Ledningens engagemang i projektet och deras 
dagliga inblandning, ledarskap och kontroll över projektets innovation är alltså en bidragande 
faktor till framgång (Akamavi, 2005; Cooper & Kleinschmidt, 1996; Montoya-Weiss & Ca-
lantone, 1994). Enligt Cumming (1998) krävs ledningens stöd och uppmuntran, för att de an-
ställda ska motiveras att arbeta med innovationsprojekten. Författaren menar att utan kreativi-
tet, finns inte heller någon innovation. De anställda måste uppmuntras att komma med egna 
idéer, för att på så sätt även öka de anställdas engagemang.  
 
Det kan också vara, som exempelvis Cooper och Kleinschmidt (1996) tar upp, viktigt att pro-
cessen är grundlig. Fokus bör dock, enligt Montoya-Weiss och Calantone (1994), ligga på 
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kvaliteten i utförandet av projektet. Enligt författarna bör aktiviteter i projekten genomföras 
på ett bra sätt vilket är något som kan påverkas av projektledaren men också av ledningen. 
Processen ska dock även vara komplett och grundlig där varje aktivitet som krävs också 
genomförs och inte försummas (Cooper & Kleinschmidt, 1996; Montoya- Weiss & Calanto-
ne, 1994). När ett projekt väl kommit igång är det, enligt Cooper (1999), en väldigt liten, om 
än någon chans, att projektet avbryts. Författaren menar att det således är viktigt att det finns 
beslutspunkter som hjälper till så att man vet när och om ett projekt ska avbrytas eller inte för 
att ett innovationsprojekt ska bli framgångsrikt. Enligt Corso och Pavesi (2000) är det viktigt 
att man utgår från företagets uppsatta mål och att dessa hela tiden finns inom projektgruppen 
och i de anställdas undermedvetna.  

3.3.1 Sammanfattning av framgångsfaktorer för produktinnovation 
Tabell 3.1 nedan ger en sammanfattande bild över de tidigare nämnda framgångsfaktorerna 
för produktinnovation.  
 
 

Framgångsfaktorer för produktinnovation
Marknadsrelaterade
Marknadsundersökningar/Marknadsutvärderingar 
Tidig planering 
Kunderna 
 
Teknologi- och produktrelaterade
Tekniska specifikationer 
Kunskap om produktion/processer 
Inledande testning  
Differentierad produkt 
Kunna etablera produkten på marknaden 
 
Kapital- och innovationsprocessrelaterade
Kännedom om kostnader 
Tillräckliga resurser 
Kunnigt och kompetent humankapital 
Tvärfunktionella projektgrupper  
Projektledarens och ledningens engagemang  
Uppmuntra kreativitet 
Grundlig process och kvalitet i genomförandet 
Beslutspunkter  
Företagets målsättning 

 
Tabell 3.1. Framgångsfaktorer för produktinnovation. Egen konstruktion. 

 

3.4 Analysmodell 
Som figur 3.4 visar grundas ”En ny teoretisk modell för processinnovationsprocessen”, se 
figur 3.3, dels på ”The Dynamics of Innovation”, figur 3.1, men även på ”En traditionell mo-
dell för processinnovationsprocess”, figur 3.2. Den nya modellen för processinnovationspro-
cessen fokuserar på de delar som saknas i de två övriga och är bland annat inte lika inriktat på 
praktiska tester som exempelvis ”En traditionell modell för processinnovationsprocessen” är. 
”En ny teoretisk modell för processinnovationsprocessen” består av tre faser som var och en 
bör inkluderas för att erhålla en effektiv processinnovationsprocess. I linje med studiens syfte 
ska de framtagna framgångsfaktorerna för produktinnovation analyseras huruvida dessa även 

  14 



gäller för processinnovation. Den prickade ramen ska framhålla att det är inom processindu-
strin vi ämnar vara.  
 

 
Figur 3.4. Analysmodell. Egen konstruktion. 

Processindustrin

The Dynamics of Innovation En traditionell modell för 
processinnovationsprocessen 

En ny teoretisk modell för processinnovationsprocessen 

Produktinnovation 
Framgångsfaktorer för produktinnovation 

 
 Marknadsundersökningar/utvärderingar 
 Tidig planering 
 Kunderna 
 Tekniska specifikationer 
 Kunskap om produktion/processer 
 Inledande testning  
 Differentierad produkt 
 Kunna etablera produkten på marknaden 
 Kännedom om kostnader 
 Tillräckliga resurser 
 Kunnigt och kompetent humankapital 
 Tvärfunktionella projektgrupper 
 Engagerad projektledare 
 Ledningens engagemang 
 Uppmuntra kreativitet 
 Grundlig process & kvalitet i genomförandet 
 Beslutspunkter 
 Företagets målsättning 
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Framgångsfaktorer för 

processinnovation 

Samspel

?
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4 EMPIRI 
 
 
I detta kapitel presenteras det material som insamlats med hjälp av intervjuer samt skriftliga källor i form av 
företagens hemsidor och årsredovisningar 2006. Var och ett av avsnitten börjar med en kort presentation av 
fallföretaget, vilket därefter följs av materialet som insamlats från intervjun.  
 
 

4.1 Billerud Karlsborg 
Billerud är ett förpackningspappersföretag som bildades 2001. Idag är företaget en ledande 
materialleverantör till specifika segment av förpackningsmarkanden. Papper från Billerud är 
en del av människors vardag över hela världen, det kan vara allt ifrån pizzakartongen till 
säcken med hundmat. Företaget omsätter cirka 7 miljarder kronor (2006) och har cirka 2400 
anställda i elva länder (2006). Billeruds affärsidé: 

 
”Billerud erbjuder krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar 
deras produkter – förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material.” 

- www.billerud.se 
 
Företaget fokuserar till stor del på effektivitet i de interna produktionsprocesserna, för att på 
så sätt skapa långsiktig konkurrenskraft och leva upp till kunders och ägares förväntningar. 
Östra Norrbottens största industri, Billerud Karlsborg, är ett av fyra bruk som ingår i Billeruds 
verksamhet. Karlsborg är även en av Europas ledande leverantörer av vitt säckpapper. Med 
hög servicenivå och ständig utveckling tillsammans med kunderna ska det skapas kostnadsef-
fektiva förädlingskedjor och optimerade förpackningslösningar. 

4.1.1 Process- och produktinnovation - hand i hand 
Processinnovation och produktinnovation är två begrepp som kan tyckas gå hand i hand, ef-
tersom att även produktutvecklare är delaktiga i processen. Detta gör att det inte alltid är lätt 
att skilja begreppen åt. En viktig faktor att ha i åtanke när det kommer till att definiera be-
greppen för att skilja på vad som är ett processinnovationsprojekt och vad som är ett produkt-
innovationsprojekt, är vem som är beställaren av projektet i fråga. Beställaren är den som är 
drivande i projekten och som efterfrågar resultat. Produktinnovationsprojekt kallas de projekt 
där beställaren består av en kund eller ett marknadsbehov, medan processinnovationsprojekt 
däremot är de projekt som oftast beställs internt från produktionen i de fall då det har identifi-
erats ett behov där. Processinnovationsprojekt kan dock även uppstå utifrån behov från affärs-
rådets sida, vilket initialt är kundernas behov då affärsrådet ansvarar för kundkontakterna. 
  

Respondent A Respondent B 
"Vi har försökt göra en företagsintern definition och det man 
kan säga är att det beror på vem som är beställaren till pro-
jektet. Processinnovationsprojekt beställs internt och pro-
duktinnovationsprojekt beställs alltid av något affärsråd eller 
kund" 

" Begreppen går hand i hand, så det är inte alltid så lätt att 
skilja dem åt men vi tittar på vem som är beställaren till 
innovationsjobbet. Om det är utifrån kund eller marknadsbe-
hov vi gör någonting kallar vi det produktinnovation. Om det 
är produktionen som är beställaren, då kallar vi det för pro-
cessinnovation." 

Tabell 4.1. Går det att skilja på process- och produktinnovation? - Billerud Karlsborg. Egen konstruktion. 
 
Syftet med processinnovationer är oftast någon form av produktionseffektivisering, exempel-
vis kostnadsbesparingar eller förbättring av kvaliteten. I stora drag påminner processinnova-
tionsprojekt och produktinnovationsprojekt om varandra när det gäller hur de leds och hur de 
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struktureras upp. En skillnad mellan projekten kan dock vara att vid produktinnovation är det 
oftast en mycket tydligare kontakt med kunden. Kontaktlänkarna och vem som tar beslut i 
projekten är också exempel på skillnader mellan process- och produktinnovationsprojekt. De 
projekt som oftast genomförs är processinnovationsprojekten, dock gynnas ofta även produkt-
innovationen av processinnovationen.  
 
”Om man lyckas hitta produkter som tillfredsställer alla de här leden av kunder och slutkunder, det är 

en extremt viktig framgångsfaktor.” 
- Respondent B 

 
Framgångsfaktorerna när det kommer till produktinnovation handlar främst om att tillfreds-
ställa kunderna och möta kundernas önskemål och krav på exempelvis produktens egenska-
per. Det finns även de framgångsfaktorer som stämmer överens med både processinnovation 
och produktinnovation. Planeringen i form av en projektbeställning i innovationsprojektets 
startskede är en viktig faktor. Det gäller även att ha resurser till innovationsprojekten i form 
av exempelvis kapital, tid och kompetent personal. Det är viktigt att ha den rätta kompetensen 
inom projektgruppen som matchar både produkt- och processinnovationsuppdraget.  

4.1.2 En förändring blir till 
Det är viktigt att öka engagemanget och uppmuntra anställda till att komma med egna idéer 
till förbättringar. Cheferna har som mål att ta tag i det här och ge beröm och en klapp på axeln 
för att på så sätt uppmuntra och belöna idérikedomen. När det gäller mindre förbättringar 
finns en befintlig förslagsverksamhet, där förslag kan lämnas in och som på ett eller annat sätt 
senare belönas. Idéer och förslag till innovationsprojekt utvecklas däremot oftast från team 
inom företaget, det vill säga det är sällan enskilda personer kommer med egna förslag.  
 

”…uppmuntras - ja! Belönas - nja, kanske.” 
- Respondent A 

 
Ett innovationsprojekt förutsätter att det finns en beställare till projektet, någon som har iden-
tifierat att det finns ett behov med en viss produkt eller process. Där föds idén till projektet, 
vilket är en grund för att ett projekt ska genomföras, det vill säga att det i ett tidigt skede förs 
fram en idé. Sedan bedöms potentialen i den aktuella idén, man analyserar exempelvis vad 
den kan betyda för företaget. Det är en mängd faktorer som ska peka mot rätt riktning för att 
idén ska vara värd att satsa på. Sedan körs tester och provkörningar för att analysera vilken 
effekt det blir, för att sedan ha ett nytt möte i projektgruppen och besluta om huruvida projek-
tet ska tas till nästa fas eller inte. Den grundläggande faktorn för att projekt ska genomföras är 
dock att projektet går i linje med företagets övergripande mål, som exempelvis kan vara att 
sänka kostnaderna. Visar det sig därför efter analysen av den kläckta idén att det tänkta pro-
jektet kommer leda till ett bra resultat, men även ökade kostnader läggs det projektet ned ef-
tersom att det strider mot företagets mål.  
 
”…det gäller att projekten går i linje med de övergripande mål och att vi har resurser som kan klara 

av det här.” 
- Respondent A 

 
Det finns grundläggande riktlinjer, tydliga strukturer och ramar som beskriver hur projekt ska 
läggas upp. Det framgår exempelvis att det ska finnas en beställare, att det ska göras upp en 
projektplan och att det ska tillsättas en projektgrupp. Oftast jobbar man med samma personer i 
en kärngrupp, sedan beroende på vad projektet gäller tas det efter behov in även andra perso-
ner som får jobba med projektet. Det är viktigt att man täcker in de kompetenser som behövs 
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för att matcha uppdraget och använder sig av specialistoperatörer. Det kan exempelvis handla 
om att använda sig av driftmänniskor, innovationsmänniskor och någon styrmänniska. I väl-
digt stora projektgrupper ingår det ofta en styrgrupp också, vars uppgift är att ge projektleda-
ren förutsättningarna som krävs för att komma i land med projektet.  
 
En innovationsprocess består av flera olika faser som ska gås igenom innan en idé leder till en 
planerad förändring. Var och en av faserna har egna syften och är viktiga på sitt sätt, men den 
viktigaste fasen i framförallt processinnovationsprocessen är den första fasen. Detta eftersom 
det ligger stor vikt i att projektet definieras väl från början och att projektledaren tillsammans 
med projektets beställare är helt överens om vad som ska göras. Det ska inte finnas några 
tveksamheter om projektets tidsram, innehåll eller kostnad. Görs inte en tydlig avgränsning av 
projektet blir det problem i slutändan. I slutet av projektet körs projektet i fullskala hos kund, i 
samspel med det är man observant på eventuella klagomål och ändrade kundkrav.  
 

”Det är ju jäkligt viktigt att man gör rätt ansats från början för det styr väldigt mycket var det tar 
vägen sedan.” 
- Respondent B 

4.2 SSAB Tunnplåt 
Koncernen SSAB, som bildades 1978, är tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål och 
består dels av två större divisioner, Division Tunnplåt och Division Grovplåt, samt två dotter-
bolag, Plannja och Tibnor. Division Tunnplåt är Nordens största tillverkare av tunnplåt och en 
av de ledande aktörerna i Europa inom området extra och ultra höghållfast tunnplåt medan 
Division Grovplåt är världens ledande producent av kylda stål. Plannja är ett av Europas le-
dande byggplåtsföretag och Tibnor är det ledande företaget inom svensk stålhandel. Koncer-
nen omsätter cirka 31 miljarder kronor (2006) och har cirka 8 400 anställda (2006). SSAB 
Tunnplåts affärsidé är:  

 
”SSAB Tunnplåt utvecklar, producerar och marknadsför tunnplåt med fokus på höghållfasta produk-

ter som ger mervärde för våra kunder.” 
- www.ssabtunnplat.com 

 
Tanken bakom SSAB:s innovationsarbete är att, utifrån kundernas behov, skapa bästa möjliga 
förutsättningar för lönsamma affärer medan processinnovationens övergripande mål är att 
sänka tillverkningskostnaderna. Koncernens ledande ställning är ett resultat av bland annat ett 
effektivt process- och produktinnovationsarbete. 

4.2.1 Process- och produktinnovation - hand i hand 
Process- och produktinnovation går hand i hand och det är svårt att göra någon glasklar skill-
nad på begreppen. När det gäller produktinnovationsprojekt, som drivs efter marknadsefter-
frågan, handlar det bland annat om att hitta egenskaper för produkten, bestämma hur den ska 
paketeras och hur den ska säljas. När det sedan ska bestämmas hur produkten ska tillverkas, 
kopplas även processinnovation in i projektet. Därför är det viktigt att även produktutvecklar-
na har kunskap om processerna och vice versa, eftersom innovationstyperna så pass ofta går 
in i varandra och påverkar varandra.  
 

”Jag skulle nog säga att det är mer renodlad produktinnovation i ett initialt skede men det kommer 
alltid processinnovation in.” 

- Respondent C 
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Respondent C Respondent D 
"Det går inte att göra någon glasklar skillnad. Många av 
produkterna vi ska ta fram här bygger på att det finns en 
marknadsefterfråga. I början av projekten gäller det att hitta 
exempelvis produktegenskaper och det är väldigt tydlig 
produktinnovation. När man börjar titta på hur produkten ska 
tillverkas, då kommer processinnovation in." 

"För vår produktion är produkt- och processinnovation väl-
digt nära kopplat. Många av våra produkter kräver och är 
beroende av någon form av processinnovation, vi kanske 
måste ta hänsyn till vissa processers begränsningar och 
förbättra våra koncept för att kunna anpassa det till olika 
processer" 

Tabell 4.2. Går det att skilja på process- och produktinnovation? - SSAB Tunnplåt. Egen konstruktion. 
 
Det handlar om stora pengar i att produktionen fungerar bra, därför är det alltid intressant att 
försöka utveckla den. Processerna består av väldigt stora och dyra maskiner, vilket gör att det 
inte kan köpas in nya hela tiden. Därför läggs mycket energi på att utveckla det företaget har 
istället. Det är därför det är så mycket vanligare med processinnovation, jämfört med produkt-
innovation. Det är dock vanligare med mindre förbättringsarbeten, riktiga projekt som exem-
pelvis processinnovationsprojekt bedrivs mer sällan eftersom ledningen har dålig förståelse 
för hur dessa ska drivas på bästa sätt och inte är delaktig vid formulering och selektering av 
vilka projekt som ska genomdrivas. Det är dåligt engagemang från ledningen och det är en 
rätt dålig koppling mellan ledning och de projekt som bedrivs. Produktinnovationsprojekt är 
oftast marknadsdrivna, detta kan även i vissa fall gälla för processinnovationsprojekt. Projek-
ten kommer från främst från kundkrav, det kan exempelvis gälla krav på nya förbättrade pro-
dukter eller krav på en förbättrade processer för att kvaliteten ska bli bättre. Processinnova-
tionsprojekt kan även komma till från interna faktorer, som till exempel att företagen kan spa-
ra pengar eller energi på att förändra och förbättra processerna.  
 

”Tanken är att vi ska leverera det kunden vill ha och sånt som inte andra kan leverera” 
- Respondent D 

4.2.2 En förändring blir till 
Förslagsverksamhet används ofta för att uppmuntra anställda till att komma med egna förbätt-
ringsförslag. Anställda i produktionen får exempelvis lämna in förslag på hur processerna kan 
förbättras, går förslaget igenom och implementeras får den som lämnade in förslaget en viss 
procent av förbättringspotentialen. Det är styrelsen som bestämmer vilka produktinnovations-
projekt som får påbörjas, för att se till att rätt projekt startas och att rätt antal projekt drivs 
samtidigt.  
 

”Det är ju en bra morot för att få folk att engagera sig i sitt eget arbete och sina egna processer.” 
- Respondent D 

 
Det finns ett interndokument på företaget för hur innovationsprojekt ska utföras och drivas, 
som exempelvis tar upp vilka olika steg som ska genomföras. Det är dock inget som följs sla-
viskt, utan det är något som blir en slags rutingång efter något år inom innovationsarbetet. Det 
finns alltså en mall att följa och sen är det upp till var och en att göra det på sitt sätt och sam-
tidigt hålla sig inom ramarna.   
 
”…för ju längre projektet går desto mer kostar det ju att korrigera fel som man inte kom på i början.” 

- Respondent C 
 

Innovationsprocessens inledningsfas är enormt viktig. För att projektet ska lyckas krävs bland 
annat att idén till projektet är väl genomtänkt, att den förankras i organisationen redan från 
början, att det görs en bra förstudie samt att det satsas resurser redan här i den inledande fa-
sen. Även kunniga och engagerade resurser inom projektgrupperna, en tydlig beställning med 
en realistisk planering och tidsram är viktiga faktorer för framgång. Det största problemet, 
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som kan leda till att projektet istället misslyckas, är att projektet inte får de utlovade resurser-
na vilket medför att projektet inte kan avslutas inom den utsatta tidsramen. Om det blir för-
ändringar i projektet under arbetets gång är det projektledaren som tar kontakt med beställaren 
av projektet, för att till exempel skjuta upp slutdatumet och/eller erhålla mer resurser. Större 
företag har ofta mer resurser, vilket gör att de kan utföra fler/större innovationsprojekt än 
mindre företag. Däremot har mindre företag kortare kommunikationsvägar, än vad större före-
tag har där det är mycket svårare att få snabba svar och där det krävs många beslut innan det 
ens blir något försök. Mindre företag kan dock vara mer beroende av innovation för att över-
leva, än vad större företag är, vilket gör att innovation blir mer centralt i ett litet företag.  
 
Resurserna är som tidigare nämnt extremt viktiga för alla innovationsprojekts överlevnad. I 
produktinnovationsprojekt på SSAB Tunnplåt vill man som projektledare därför ofta ha med 
sig personerna som ansvarar över de resurser som kommer att krävas direkt i sina projekt-
grupper. Detta för att dels öka engagemanget, men även för att garantera att projektet får de 
resurser som utlovats. Det ligger oftast på projektledarens axlar att se till att alla projektgrup-
per innehåller personal från olika områden, för att på så sätt göra projektet så komplett som 
möjligt. Beställaren av projektet är den som tillsammans med projektledaren bland annat gör 
upp tidsplanen och planerar för projektets utveckling, det är även beställaren som under pro-
jektets gång fortsätter hålla koll på marknaden och kundernas efterfrågan.  

4.3 LKAB  
LKAB bildades 1890 och är helägt av den svenska staten. LKAB är en internationell högtek-
nologisk mineralkoncern och en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter 
för ståltillverkning. Koncernen är även en växande leverantör av mineralprodukter till andra 
industribranscher. Av de 3 700 medarbetarna arbetar majoriteten av dessa inom Sverige. 
LKAB består av ett 30-tal bolag som finns representerade i 15 länder och visionen går ut på 
att av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde och därmed vara ledan-
de inom de utvalda marknadssegmenten. LKAB bedriver forskning inom både process- och 
produktinnovation och koncernen satsar stort på forskning och utveckling och det övergripan-
de målet med forskningen är bland annat att utveckla kvalitets- och kostnadseffektiva proces-
ser. Genom en rejäl satsning på forskning och utveckling är målet även att vara ledande inom 
pelletisering av järnmalm. Koncernens affärsidé är: 
 

”LKABs verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och 
leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster som skapar mervärden för kunderna.” 

- www.lkab.se 

4.3.1 Process- och produktinnovation - hand i hand 
Det finns många fyndiga definitioner på begreppen processinnovation och produktinnovation, 
men definitionerna hakar upp sig på det faktum att begreppen är väldigt nära kopplade till 
varandra och att det är svårt att skilja på vad som är processinnovation och vad som är pro-
duktinnovation. LKAB har definierat begreppen på så sätt att produktinnovation handlar om 
att bestämma vilket recept som används i tillverkningen och att optimera de befintliga produk-
terna för att se till att produkterna hela tiden möter kundernas önskemål. Processinnovation 
däremot handlar om att optimera processen för att produkten i sin tur kan göras optimal för 
kunden. Båda dessa innovationstyper används och det märks tydligt i det praktiska arbetet att 
de går in i varandra och det är vanligt att användning av den ena typen av innovation, även 
innebär användning av den andra typen.  
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Respondent E Respondent F 
"Det finns många fyndiga definitioner på begreppen process- 
och produktinnovation. De är nära kopplat till varandra och 
det är svårt att skilja på dem. Produktinnovation handlar om 
att bestämma t ex vilken kemisk sammansättning man har 
medan processinnovation handlar om att optimera processen 
för att produkten som görs blir optimal för våra kunder." 

"Begreppen går alltid att skilja på men arbetet går inte alltid 
att separera. I det praktiska arbetet går de ofta in i varandra 
och man gör ofta både lite av det enda och lite av det andra. 
Mycket av det vi gör som produktinnovation kanske egentli-
gen är någonstans i gränslandet mellan process- och produkt-
innovation." 

Tabell 4.3. Går det att skilja på process- och produktinnovation? - LKAB. Egen konstruktion 
 
Eftersom kraven på företagen hela tiden ökar, exempelvis de ökade miljökraven samtidigt 
som även kundernas krav på produkterna och processerna ökar, är det otroligt viktigt att före-
taget har en livlig forskningsavdelning. Det allra viktigaste är att pricka in kundernas önske-
mål, de ska alltid få något som de uppskattar. Det är dock även viktigt att kostnaderna kon-
trolleras och att det inte kostar företaget för mycket. För att klara av att driva ett innovations-
projekt krävs att projektledaren både har pondus och förmåga att engagera sina medarbetare.  
 
”Det är en absolut nödvändighet, inget företag kan överleva utan att ha satsat på processinnovation.” 

- Respondent E 

4.3.2 En förändring blir till 
Det finns olika anledningar till varför innovationsprojekt startas, det kan vara på grund av ett 
identifierat behov av en förbättrad produkt eller process eller på grund av företagets egna 
krav, men den vanligaste grunden till innovationsprojekt är kundernas önskemål. Det viktiga 
är att det i ett tidigt skede förs fram en idé till innovationsprojektet. Det finns beställare till 
alla projekt, det kan exempelvis vara beställare från marknadsavdelningen som identifierat 
behov på marknaden eller interna beställare som har identifierat behov i processerna. Dessa 
idéer lämnas in till förslagsverksamheten, där de anställda har möjlighet att lämna in förslag. 
Det krävs att man kan marknadsföra sina idéer för att lyckas få andra engagerade och för att 
kunna få tillgång till de resurser som krävs. Hur förslagsverksamheten uppfattas av de anställ-
da varierar troligtvis, men tanken är att alla ska uppmuntras att lämna in förslag. Majoriteten 
av förslagen som lämnas in handlar om mindre uppfinningar i form av exempelvis förbätt-
ringar i flödet och det är de här små projekten som är de vanligaste, men bara för att föränd-
ringarna är små behöver inte det betyda att de är betydelselösa. De större och mer avgörande 
idéerna utvecklas istället oftast inom R&D-avdelningen. Inom förslagsverksamheten finns ett 
belöningssystem, dock finns det inte något sådant inom R&D utan där kan den som kommer 
med idén inte förvänta sig någon belöning på en gång utan det krävs ett mer långsiktigt tän-
kande. Belöningen i form av status och pondus på företaget kommer sedan, när den anställda 
har visat ett långsiktigt engagemang och aktivitet.  
 
Alla innovationsprojekt ska genomföras på ett speciellt sätt och det finns en beskrivning som 
bland annat visar hur ett projekt öppnas, hur en individuell studie utförs och hur en förstudie 
utförs. Mallen beskriver även hur projektgrupperna ska sättas ihop och det är oftast tvärfunk-
tionella grupper som används med blandad kompetens för att grupperna ska bli så kompletta 
och kompetenta som möjligt. Det finns alltså checklistor för var och en av de olika faserna i 
innovationsprocessen. Den känsligaste fasen i processinnovationsprocessen är implemente-
ringsfasen, alltså det skede när den nya teknologin tas in i produktionen. Den fasen är allra 
svårast, för då är det istället cirka 3000 personer som ska tillämpa teknologin istället för de 
fem personerna inom projektgruppen som har jobbat med projektet. Dock bygger innova-
tionsprocessen på att alla faser genomförs på bästa sätt för att nå resultat. 
 

”Man får ju inte ut något i slutet som är bättre än det man stoppar in från början” 
- Respondent F 
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5 ANALYS  
 
 
Följande kapitel ger en presentation av den analys vi har gjort. Analysen består av en koppling mellan vår teo-
retiska referensram och den insamlade empirin. Kapitlet inleds med analysen av samspelet mellan process- och 
produktinnovation, där det bland annat ges en sammanställning av respektive respondents syn på om det går att 
skilja på process- och produktinnovation eller inte. Kapitlet fortsätter sedan med ett avsnitt där analysen av 
huruvida framgångsfaktorerna för produktinnovation även är gällande för processinnovation återges. Avslut-
ningsvis ges en analys om vilken fas i innovationsprocessen som anses vara viktigast. 
 
 

5.1 Samspelet mellan process- och produktinnovation 
Alla sex respondenter är överens om att begreppen processinnovation och produktinnovation 
är nära sammankopplade och därmed även svåra att skilja från varandra. Tabell 5.1 nedan är 
en sammanställning av respektive respondents syn på huruvida det går att skilja på process- 
och produktinnovation och hur denna skillnad kan se ut. 
 

Billerud Karlsborg SSAB Tunnplåt LKAB 
Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D Respondent E Respondent F 
"Vi har försökt 
göra en företags-
intern definition 
och det man kan 
säga är att det 
beror på vem 
som är beställa-
ren till projektet. 
Processinnova-
tionsprojekt 
beställs internt 
och produktin-
novationsprojekt 
beställs alltid av 
något affärsråd 
eller kund" 

"Begreppen går 
hand i hand, så 
det är inte alltid 
så lätt att skilja 
dem åt men vi 
tittar på vem som 
är beställaren till 
innovationsjob-
bet. Om det är 
utifrån kund eller 
marknadsbehov 
vi gör någonting 
kallar vi det 
produktinnova-
tion. Om det är 
produktionen som 
är beställaren, då 
kallar vi det för 
processinnova-
tion." 

"Det går inte att 
göra någon glas-
klar skillnad. 
Många av produk-
terna vi ska ta 
fram här bygger 
på att det finns en 
marknadsefterfrå-
ga. I början av 
projekten gäller 
det att hitta exem-
pelvis produkt-
egenskaper och 
det är väldigt 
tydlig produktin-
novation. När man 
börjar titta på hur 
produkten ska 
tillverkas, då 
kommer pro-
cessinnovation 
in." 

"För vår produk-
tion är produkt- 
och processinno-
vation väldigt 
nära kopplat. 
Många av våra 
produkter kräver 
och är beroende 
av någon form av 
processinnova-
tion, vi kanske 
måste ta hänsyn 
till vissa proces-
sers begränsning-
ar och förbättra 
våra koncept för 
att kunna anpassa 
det till olika 
processer" 

"Det finns många 
fyndiga definitio-
ner på begreppen 
processinnovation 
och produktinno-
vation. De är 
väldigt nära kopp-
lat till varandra 
och det är svårt att 
skilja på dem. 
Produktinnovation 
handlar om att 
bestämma exem-
pelvis vilken 
kemisk samman-
sättning man har. 
Processinnovation 
i sin tur handlar 
om att optimera 
processen för att 
produkten som 
görs blir optimala 
för våra kunder." 

"Begreppen går 
alltid att skilja på 
men arbetet går 
inte alltid att 
separera. I det 
praktiska arbetet 
går de ofta in i 
varandra och man 
gör ofta både lite 
av det enda och 
lite av det andra. 
Mycket av det vi 
gör som produkt-
innovation kanske 
egentligen är 
någonstans i 
gränslandet mellan 
process- och 
produktinnova-
tion."  

Tabell 5.1. Går det att skilja på process- och produktinnovation? - Sammanställning. Egen konstruktion. 
 
Som respondent B från Billerud Karlsborg konstaterar går process- och produktinnovation 
ofta hand i hand, vilket gör att det är svårt att skilja på dem. Respondent F från LKAB menar 
dock att begreppen alltid går att skilja på, men att det är arbetet som inte alltid går att separera 
då innovationstyperna ofta går in i varandra när det kommer till det praktiska arbetet. Detta är 
något som även Reichstein och Salter (2006) betonar. Enligt författarna är produktinnovatörer 
sannolikt också processinnovatörer. I början av ett produktinnovationsprojekt är det en väldigt 
tydlig och renodlad produktinnovation medan det blir allt mer processinnovation när det gäll-
er att bestämma hur produkten ska tillverkas, vilket är hur respondent C på SSAB Tunnplåt 
beskriver samspelet mellan begreppen. Denna koppling mellan begreppen ligger även i linje 
med hur Lager (2000) ser på samspelet. Enligt författaren kan dessa två innovationstyper 
kombineras och bidra till möjligheter för varandra. Respondent D på SSAB Tunnplåt menar 
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att många av företagets produkter kräver och är beroende av någon form av processinnova-
tion. Detta är i enlighet med vad Cefis och Marsili (2005) menar, det vill säga att processin-
novation är ett måste för en lyckad produktinnovation, då produktinnovation endast ökar 
chanserna för ett företags överlevnad om det sker i kombination med processinnovation. Det 
behöver dock inte alltid vara produktinnovation som är beroende av processinnovation utan, 
som Reichstein och Salters (2006) studie visar, kan det även vara så att processinnovationen 
är beroende av produktinnovation. Enligt författarna är alltså process- och produktinnovation 
beroende av varandra.  

5.2 Framgångsfaktorer för processinnovation 
Det finns många framgångsfaktorer för processinnovation och nedanstående tabell 5.2 visar 
vilka framgångsfaktorer respektive fallföretag kopplar till processinnovation. [X] innebär att 
företaget har angett faktorn som en viktig framgångsfaktor för processinnovation.  
 

Framgångsfaktorer Billerud 
Karlsborg

SSAB 
Tunnplåt LKAB 

  
Marknadsrelaterade 

   

Marknadsundersökningar/Marknadsutvärderingar  X  
Tidig planering  X X  
Kunderna X X X 
 
Teknologi- och produktrelaterade 

   

Tekniska specifikationer X X X 
Kunskap om produktion/processer X X X 
Inledande testning X   
Differentierad produkt    
Kunna etablera produkten på marknaden    

 
Kapital- och innovationsprocessrelaterade 

   

Kännedom om kostnader  X  X 
Tillräckliga resurser X X X 
Kunnigt och kompetent humankapital X X X 
Tvärfunktionella projektgrupper  X X X 
Engagerad projektledare  X X 
Ledningens engagemang  X  
Uppmuntra kreativitet X X X 
Grundlig process och kvalitet i genomförandet X  X 
Beslutspunkter X   
Företagets målsättning X   

Tabell 5.2. Framgångsfaktorer för processinnovation. Egen konstruktion. 

5.2.1 Marknadsrelaterade faktorer 
SSAB Tunnplåt är det enda av de tre företagen som nämner marknadsundersökning-
ar/marknadsutvärderingar. För processinnovationsprojekt på SSAB Tunnplåt är grunden för 
projekt dock främst interna faktorer men det kan även förekomma att marknadsundersökning-
ar kommer uppifrån i och med att det då har identifierats ett marknadsbehov. Det är betydel-
sefullt för företag att lägga tonvikt på undersökningar i det inledande skedet av ett projekt 
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(Cooper & Kleinschmidt, 1996; Montoya-Weiss & Calantone, 1994). På Billerud Karlsborg 
och SSAB Tunnplåt menar man att en tidig planering är en nödvändighet för deras processin-
novationsprojekt. Exempelvis anser man på Billerud Karlsborg att planeringen i form av en 
projektbeställning i innovationsprojektets startskede är en viktig faktor. Att innovationsarbetet 
är välplanerat redan från början är något som Akamavi (2005) anser behövs för att kunna 
lyckas med olika produktinnovationsprojekt. Att lyssna på kunderna och förstå kundernas 
behov är något som alla de tre företagen lyfter fram som viktiga faktorer när det gäller pro-
cessinnovation. På LKAB kan grunden till innovationsprojekt bland annat vara ett identifierat 
produkt- eller processproblem men den vanligaste grunden till innovationsprojekt på LKAB 
är trots allt kundernas önskemål. Detta är något som stämmer överens med det Cooper (1999) 
menar, det vill säga för att genomföra ett framgångsrikt produktinnovationsprojekt är det väl-
digt viktigt att lyssna på kunderna. Produktinnovation ska inte handla om att skapa värde åt 
kunden, utan det ska handla om att skapa värde med kunden (Akamavi, 2005). Det är alltså 
viktigt att kunderna är delaktiga i innovationsprojekten.  

5.2.2 Teknologi- och produktrelaterade faktorer 
De tre företagen är överens om att tekniska specifikationer är något som är en viktig del i pro-
cessinnovationsprojekt. På de tre företagen pratas det bland annat om att en beställning alltid 
måste finnas och att det i beställningen ska finnas specifikationer om processen och andra 
kännetecken. Som man uttrycker det på Billerud Karlsborg läggs stor vikt i att projektet defi-
nieras väl från början och att projektledaren tillsammans med projektets beställare är helt 
överens om vad som ska göras. Det ska inte finnas några tveksamheter om projektets tidsram, 
innehåll eller kostnad. Det vill säga vad som ska ändras i processen för att åstadkomma den 
förbättring som efterfrågas, vilka verktyg som ska användas och så vidare. Detta ligger i linje 
med det Cooper och Kleinschmidt (1996) anser är viktigt för ett framgångsrikt produktinno-
vationsarbete. Det är alltså viktigt med tekniska utvärderingar som exempelvis kan vara tek-
niska specifikationer innehållande produktspecifikationer och teknologiska kännetecken (Co-
oper & Kleinschmidt, 1996; Chen, Kang, Xing, Lee & Tong, 2007). 
 
Som tabell 5.1 visar är kunskap om produktion/processerna något som var och ett av de tre 
företagen anser är en viktig del i processinnovationsprojekt. Detta är i enlighet med vad Chen 
et al (2007) betonar, det vill säga att erfarenhet av produktion och kännedom om hur produk-
tionen av en produkt kan/ska gå till är en viktig framgångsfaktor. På exempelvis SSAB Tunn-
plåt läggs mycket energi på att utveckla det företaget har istället för att köpa in nya maskiner 
hela tiden då maskinerna som används är väldigt stora och dyra. Därför är det alltid viktigt att 
det finns kunskap om produktionen och processerna inom projektgrupperna. På LKAB hand-
lar processinnovation om att optimera processen för att produkten i sin tur kan göras optimal 
för kunden, varför det även här är en viktig del att det finns kunskap om hur produktionen och 
processerna fungerar. Även enligt Cumming (1998) innebär tillgången till teknisk kunskap 
inom projektgrupperna en viktig faktor.  
 
Billerud Karlsborg är det enda företag som har nämnt inledande testning som en viktig faktor 
för sitt processinnovationsprojekt. Testerna och provkörningarna körs för att analysera effek-
ten av förändringen för att sedan i projektgrupperna besluta huruvida projektet ska tas till näs-
ta fas eller inte. Chen et al (2007) bekräftar hur viktigt det är med användning av inledande 
testningar och även att dessa tester genomförs på ett bra sätt för att nå framgång. SSAB Tunn-
plåt eller LKAB har inte heller poängterat att faktorerna differentierad produkt och kunskap 
om hur produkten etableras på marknaden är någon viktig del i deras processinnovation. Detta 
gäller även Billerud Karlsborg som inte heller har nämnt dessa faktorer. Cooper (1999) menar 
dock att dessa faktorer är centrala delar när det kommer till produktinnovation, då det är vik-
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tigt att skapa en differentierad produkt för att undvika ett misslyckande. Att definiera sin pro-
dukt innebär, enligt författaren, att produktens målmarknad, koncept, egenskaper och fördelar 
bestäms. 

5.2.3 Kapital- och innovationsprocessrelaterade faktorer 
Kännedom om kostnader kännetecknas både på Billerud Karlsborg och på LKAB som en 
framgångsfaktor för processinnovation. Detta är i enlighet med det Montoya-Weiss och Ca-
lantone (1994) menar är en viktig del i produktinnovationsarbetet, att ha kännedom om inno-
vationsprojektets kostnader. Faktorn är alltså central i processinnovation och på LKAB po-
ängteras det bland annat att det är viktigt att kostnaderna hålls under kontroll och att det inte 
kostar företaget alldeles för mycket. På Billerud Karlsborg är man inne på samma linje och 
menar att det aldrig ska finnas några tveksamheter rörande processinnovationsprojektets kost-
nad, vilket även överensstämmer med det Balachandra och Friar (1997) ser som en kritisk del 
inom produktinnovation.  
 
Fallföretagen är överens om att det alltid finns ett behov av att ha tillräckliga resurser till pro-
cessinnovationsprojekten för att lyckas och nå framgång. Det är även vad Mudrak, van Wa-
genberg och Wubben (2005) betonar, det vill säga att det alltid måste kontrolleras att innova-
tionsprojektet har de resurser i form av bland annat kapital som krävs för att kunna gå i mål. 
Även kunnigt och kompetent humankapital är viktigt för framgångsrika processinnovations-
projekt, vilket alla de tre företagen är överens om. På exempelvis SSAB Tunnplåt ses denna 
faktor som en stark framgångsfaktor för processinnovation, vilket man på Billerud Karlsborg 
håller med om och menar att det är viktigt att ha den rätta kompetensen inom projektgruppen 
som matchar processinnovationsuppdraget. Detta kan kopplas till bland annat Montoya-Weiss 
och Calantones (1994) tankar kring behovet av att det under hela projektet krävs att det finns 
kunnig och kompetent personal. På alla de tre företagen betonas även vikten av att ha blandad 
kompetens inom projektgrupper vid processinnovation. Detta för att grupperna ska bli så 
kompletta och kompetenta som möjligt. Exempelvis så har man på LKAB en mall som be-
skriver hur projektgrupperna ska sättas ihop och det är oftast tvärfunktionella grupper som 
används med blandad kompetens. Detta är något som är i enlighet med det Cumming (1998) 
menar är viktigt. Författaren framhåller betydelsen av att projektgrupperna innehåller medar-
betare med olika kunskaper. Det krävs tvärfunktionella projektgrupper för att ett produktinno-
vationsprojekt ska lyckas (Cooper, 1999; Zhang & Cao, 2002).  
 
Som tabell 5.2 visar anser SSAB Tunnplåt och LKAB att tillgången till en engagerad projekt-
ledare är en viktig framgångsfaktor för processinnovation, vilket är i enlighet med vad även 
Cooper (1999) ser som en framgångsfaktor. Enligt författaren är det viktigt att gruppen leds 
av en bra projektledare som har ansvaret för projektet från början till slut. Billerud Karlsborg 
nämner inte heller ledningens engagemang som en bidragande faktor i processinnovationspro-
jekten trots att flera författare, bland annat Akamavi (2005) och Montoya-Weiss och Calanto-
ne (1994), menar att ledningens engagemang är en bidragande faktor till framgång. Trots att 
ledningens engagemang till stor del saknas även på LKAB och SSAB Tunnplåt, poängterar 
man dock på SSAB Tunnplåt att det är en viktig faktor och att det hade varit önskvärt med en 
bra koppling mellan ledningen och de processinnovationsprojekt som utförs. Enligt Cumming 
(1998) krävs ledningens stöd och uppmuntran, för att de anställda ska motiveras att arbeta 
med innovationsprojekten. Författaren menar att utan kreativitet, finns inte heller någon inno-
vation. Företagen är överens om att det är en viktig del innovationsarbetet att uppmuntra de 
anställda till att komma med egna förslag och på SSAB Tunnplåt är det vanligt att anställda 
som lämnar in förslag som går till implementering får en belöning i form av en viss procent av 
förbättringspotentialen.  
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På Billerud Karlsborg och LKAB anser man att en grundlig process och kvalitet i genomfö-
randet är viktiga framgångsfaktorer. På LKAB används exempelvis utförliga mallar och be-
skrivningar för hur innovationsprojekt ska gå till, vilket kan kopplas till denna framgångsfak-
tor. Det är alltså, som Cooper och Kleinschmidt (1996) tar upp, viktigt att processen är grund-
lig och att fokus, enligt Montoya-Weiss och Calantone (1994), även ligger på kvaliteten i ut-
förandet av själva innovationsprojektet.  
 
Billerud Karlsborg är det enda av de tre fallföretagen som nämner beslutspunkter som en vik-
tig faktor för ett lyckat innovationsarbete. Enligt Cooper (1999) är det viktig att det finns be-
slutspunkter som stöd så att man vet när och om innovationsprojekt ska avbrytas eller inte för 
att innovationsprojektet ska bli framgångsrikt. Billerud Karlsborg anordnar exempelvis konti-
nuerliga möten med projektgruppen där beslut angående innovationsprojekts fortsatta existens 
diskuteras. På Billerud Karlsborg anser man även att den grundläggande faktorn för att pro-
jekt ska genomföras är att projektet går i linje med företagets övergripande mål. Detta stäm-
mer överens med det Corso och Pavesi (2000) anser är viktigt för en lyckad produktinnova-
tion. Det är viktigt att utgå från företagets uppsatta mål och att dessa hela tiden finns inom 
projektgruppen och i de anställdas undermedvetna (Corso & Pavesi, 2000). På SSAB Tunn-
plåt är det formellt sett viktigt att alla processinnovationsprojekt går i linje med företagets mål 
och vision, dock är det inte så i alla lägen. 
 
Som tabell 5.2 visar finns det framgångsfaktorer för produktinnovation som även passar för 
processinnovation, vilket inte stämmer överens med vad Lager och Hörte (2002) menar. För-
fattarna menar att framgångsfaktorer gällande för produktinnovation inte är gällande för pro-
cessinnovation.   

5.2.4 Beställare och beställning 
Ur empirin går det att utläsa att alla tre företagen är överens om att det alltid måste finnas en 
beställare till alla processinnovationsprojekt. Som man på exempelvis Billerud Karlsborg 
nämner ska det alltid finnas en beställare, det vill säga någon som efterfrågar och är intresse-
rad av resultatet av processinnovationsprojektet. Företagen är även överens om att det alltid 
ska finnas en tydlig beställning till innovationsprojekten och på bland annat SSAB Tunnplåt 
poängterar man vikten av att en tydlig beställning är gjord för att undvika eventuella tvek-
samheter om bland annat innovationsprojektets innehåll och tidsram.   

5.3 Vilken fas är viktigast i innovationsprocessen? 
I tabell 5.3 framhävs vilken fas i processinnovationsprocessen som respektive företags pro-
cessinnovatör har ansett vara den viktigaste.  
 
Processinnovatör - Billerud Karlsborg Processinnovatör - SSAB Tunnplåt Processinnovatör - LKAB 
"Starten är definitivt viktigast, det vill 
säga att man har definierat projektet väl 
från början och att projektledaren och 
beställaren är helt överens om uppdra-
get."  

"Inledningsfasen är enormt viktig och 
att man satsar resurser där, för ju 
längre projektet går desto mer kostar 
det att korrigera fel som man inte kom 
på i början. Slutfasen är också viktig, 
att kolla så att det verkligen har blivit 
bättre, men generellt sett så är startfa-
sen viktigast." 

"Oftast har jag sett att den 
allra känsligaste fasen är 
den när den nya teknologin 
ska tas in i produktion, det 
är den fasen som är mycket, 
mycket svår." 

Tabell 5.3. Vilken fas i innovationsprocessen är viktigast? Egen konstruktion. 
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På Billerud Karlsborg och SSAB Tunnplåt menar man att det är den inledande fasen som är 
den viktigaste fasen inom processinnovation, vilket kan kopplas till, figur 3.3. Den inledande 
fasen i denna modell fokuserar, enligt Lager (2000), på att identifiera interna produktionsbe-
hov, vilket man på exempelvis Billerud Karlsborg nämner som grundläggande för att ett pro-
cessinnovationsprojekt överhuvudtaget grundas. På företaget beställs ofta processinnova-
tionsprojekt när ett internt produktionsbehov har identifierats. I den inledande fasen är det, 
enligt Akamavi (2005), viktigt att marknadsundersökningar är genomförda och att innova-
tionsarbetet är välplanerat för att få ett lyckat produktinnovationsprojekt. Detta är i enlighet 
med vad man på SSAB Tunnplåt menar är viktigt för ett lyckat innovationsprojekt, det vill 
säga att idén redan från början är väl genomtänkt samt att det krävs att det görs en tillräckligt 
bra förstudie. Forskning har visat att bland annat bristfälliga förundersökningar ofta leder till 
misslyckande.  
 
På SSAB Tunnplåt betonar man att kunniga och engagerade resurser under innovationsprojek-
tets genomförande är en väldigt viktig aspekt. Detta är i enlighet med vad Montoya-Weiss och 
Calantone (1994) också betonar, det vill säga att kostnaderna och kännedom om dessa är en 
viktig del, främst i det inledande skedet av produktinnovationsarbetet. Både innan och under 
produktinnovationsprojekt krävs det även att det alltid finns kunnig och kompetent personal 
inom projektgrupperna (Montoya-Weiss & Calantone,1994; Mudrak et al, 2005). För att de 
anställda ska motiveras till att arbeta med produktinnovationsprojekt krävs det, enligt Cum-
ming (1998), att det finns stöd och uppmuntran från ledningen. Författaren menar att utan 
kreativitet finns det inte heller någon innovation. På Billerud Karlsborg anser man att det som 
främst ligger till grund för innovationsprojekt är att det i ett tidigt skede förs fram en idé. Det-
ta kan i sin tur kopplas till den inledande fasen i "En ny teoretisk modell för processinnova-
tionsprocessen", genom att det är i denna fas som bland annat idéer genereras och kreativite-
ten alltså är som viktigast (Lager, 2000). Det är viktigt att företagets målsättning alltid, det vill 
säga under hela projektets genomförande, finns i de anställdas undermedvetna och att man 
utgår från den uppsatta målsättning när kommer till att skapa produktinnovationsprojekt (Cor-
so & Pavesi, 2000).  
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6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
Vi vill i detta kapitel belysa de slutsatser som vår studie resulterat i. Vi har valt att visa slutsatserna genom att 
använda delar av vår analysmodell som återfinns i teorikapitlet, det vill säga våra slutsatser återfinns i figur 6.1.  
Slutsatserna har kopplats till vårt syfte som presenterades i det inledande kapitlet. I detta kapitel har vi även 
diskuterat kring uppsatsen och studiens resultat. Vidare följer även ett avsnitt som behandlar våra förslag på 
vidare forskning. Avslutningsvis presenteras vårt teoretiska samt praktiska bidrag.  
 
 

6.1 Slutsatser 
Figur 6.1 är en modifierad analysmodell som främst visar framgångsfaktorer för produktinno-
vation och processinnovation. Framgångsfaktorerna för produktinnovation är de faktorer som 
framkommit från vår teoretiska referensram medan framgångsfaktorerna för processinnova-
tion är de som framkommit från vår analys.  
 

 
Figur 6.1. Slutsatser - Modifierad analysmodell. Egen konstruktion. 
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Som tabell 6.1 visar finns det starka samspel och en tydlig koppling mellan begreppen pro-
cessinnovation och produktinnovation. Process- och produktinnovation är beroende av var-
andra och kan kombineras för att bidra med möjligheter för varandra. Många av framgångs-
faktorerna för produktinnovation är även gällande för processinnovation. De framgångsfakto-
rer för produktinnovation som även gäller för processinnovation är kunderna, tekniska speci-
fikationer, kunskap om produktion/processer, tillräckliga resurser, kunnigt och kompetent 
humankapital, tvärfunktionella projektgrupper samt uppmuntra kreativitet. Empiriska bevis 
utifrån studien visar även att faktorerna beställare samt beställning är viktiga framgångsfakto-
rer för processinnovation. 

6.2 Avslutande diskussion 
Som många författare redan har konstaterat, vilket även vår studie bekräftar, finns ett tydligt 
samband mellan produktinnovation och processinnovation. De framgångsfaktorer som de tre 
företagen är överens om är gällande för processinnovation är de framgångsfaktorer som åter-
finns i figur 6.1 och som i studien antas gälla för processindustrin som helhet. I studien visade 
det sig alltså att många av framgångfaktorerna för produktinnovation även är gällande för 
processinnovation, dock var det inte alla framgångsfaktorer för produktinnovation som var 
tillämpbara på processinnovation inom processindustrin. Vi tror att det kan ha berott på att en 
process och en produkt är två olika saker och att några av framgångsfaktorerna var starkt 
kopplade till en produkt och var därför inte gällande för en process. Vi anser även att det kan 
ha berott på att det ibland är svårt att skilja på vad som är en produkt och vad som är en pro-
cess. Kan en process också vara en produkt?  
 
Ett bidrag med denna studie är således att vissa framgångsfaktorer för produktinnovation även 
är framgångsfaktorer för processinnovation, vilket gör att det går att ifrågasätta Lager och Hör-
tes (2002) resonemang kring huruvida framgångsfaktorerna för produktinnovation även gäller 
för processinnovation. Som det i studien framkommit är det för processinnovation också viktigt 
med en beställare och en beställning. Detta var något som vi ej funnit något teorietiskt bevis för 
men som vi ändå anser är av stor vikt för processinnovation då alla de tre företagen nämnt detta 
som någonting viktigt för deras processinnovationsarbete. Resultatet av denna studie indikerar 
även att inledningsfasen i innovationsprocessen är den viktigaste. Många av framgångsfakto-
rerna visade sig även vara kopplade till just den fasen. Vi frågar oss om detta är en slump? 
Troligtvis inte, gör man fel i början kan det, som en av respondenterna sa, bli väldigt dyrt att 
rätta till och har man knapert med resurser så kan projektet misslyckas. Det är anledningen till 
varför vi tror att så pass många framgångsfaktorer är kopplade till den första delen av innova-
tionsprocessen. Studien visade således att det bör läggas fokus på den inledande fasen av pro-
jekten då det i studien framkommit att det är den viktigaste fasen. Ett annat bidrag med studien 
är att det har visat sig vara viktigt att följande faktorer ses över för en lyckad processinnovation: 
kunderna, tekniska specifikationer, kunskap om produktion/processer, tillräckliga resurser, 
kunnigt och kompetent humankapital, tvärfunktionella projektgrupper, uppmuntra kreativitet, 
beställning och beställare. Studiens bidrag kan rikta sig främst till de tre fallföretagen, men 
även till andra företag inom processindustrin. 

6.2.1 Förslag på vidare forskning 
En intressant aspekt att studera vidare är huruvida framgångsfaktorerna beställning och bestäl-
lare är vanligt även i andra industrier som arbetar med processinnovation. Då vi endast fann 
svar för detta i empirin vore det även intressant att undersöka ytterligare även inom process-
industrin. En tänkbar fortsättning på denna studie skulle vara att göra en kvantitativ studie där 
man testar "våra" framgångsfaktorer på flera olika företag inom processindustrin.  
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Att forska kring sambandet mellan produktinnovation och processinnovation är ett intressant 
ämne och det skulle även här vara tänkbart att titta på andra industrier än processindustrin. 
Finns det ett samband även i andra industrier? Är sambandet svagare eller starkare än inom 
processindustrin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  30 



KÄLLFÖRTECKNING 
 
Adner, R., & Levinthal, D. (2001). Demand Heterogeneity and Technology Evolution: Impli-
cations for Product and Process Innovation. Management Science 47(5), 611-628. 
 
Akamavi, R. K. (2005). A research agenda for investigation of product innovation in the fi-
nancial services sector. Journal of Services Marketing 19(6), 359-378.  
 
Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 
 
Balachandra, R., & Friar, J. H. (1997). Factors for Success in R&D Projects and New Product 
Innovation: A Contextual Framework. IEEE Transactions on engineering management 44(3), 
276-287.  
 
Cefis, E., & Marsili, O. (2005). A matter of life and death: innovation and firm survival. In-
dustrial Corporate Change 14(6), 1167-1192.  
 
Chen, H. H., Kang, H-Y., Xing, X., Lee, A. H. I., & Tong, Y. (2007). Developing new prod-
ucts with knowledge management methods and process development management in a net-
work. Computers in industry, 1-12. 
 
Cooper, R.G. (1999). From experience: The Invisible Success Factors in Product Innovation. 
Journal of Product Innovation Management 117(16), 115-133. 
 
Cooper, R.G. & Kleinschmidt, E.J. (1996). Winning businesses in product development: the 
critical success factors. Research Technology Management 39(4), xx. 
 
Corso, M., & Pavesi, S. (2000). How management can foster continuous product innovation. 
Integrated Manufacturing Systems 11(3), 199-211.  
 
Cozijnsen, A., Vrakking, W., & van Ijzerloo, M. (2000). Success and failure of 50 innovation 
projects in Dutch companies. European Journal of Innovation Management 3(3), 150-159. 
 
Cumming, B. S. (1998). Innovation overview and future challenges. European Journal of 
Innovation Management 1(1), 21-29. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom sam-
hällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Denscombe, M. (2003). The Good Research Guide. Glasgow: Open University Press. 
 
Goffin, K., & Mitchell, R. (2005). Innovation Management - Strategy and implementation 
using the pentathlon framework. Boston: Palgrave Macmillan. 
 
Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kjær, Jensen, M. (1995). Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Stu-
dentlitteratur. 
 

  31 



Kotabe, M., & Murray, J.Y. (1990). Linking Product and Process Innovations and Modes of 
International Sourcing in Global Competition: A Case of Foreign Multinational Firms. Jour-
nal of International Business Studies 21(3), 383-408.  
 
Lager, T. (2000). A new conceptual model for the development of process technology in 
process industry. International Journal of Innovation Management 4(3), 319-346. 
 
Lager, T. (2002). Product and Process Development intensity in Process Industry: A concep-
tual and empirical analysis of the allocation of company resources for the development of 
process technology. International Journal of Innovation Management 6(2), 105-130. 
 
Lager, T., & Hörte, S-Å. (2002). Success factors for improvement and innovation of process 
technology in process industry. Integrated Manufacturing Systems 13(3), 158-164. 
 
Linton, J.D., & Walsh, S.T. (2007). A theory of innovation for process-based innovations 
such as nanotechnology. Technological Forecasting and Social Change.  
 
Lu, Q., & Botha, B. (2006). Process development: a theoretical framework. International 
Journal of Production Research 44(15), 2977–2996. 
 
Man, J. (2001). Creating innovation. MCB University Press 50(6), 229-233. 
 
Montoya-Weiss, M. M., & Calantone, R. (1994). Determinants of New Product Performance: 
A review  and Meta-Analysis. Journal of Product Innovation Management 11(5), 397-417. 
 
Mudrak, T., van Wagenberg, A., & Wubben, E. (2005). Innovation process and innovative-
ness of facility management organizations. Facilities 23(3/4), 103-118. 
 
Narvekar, R. S., & Jain, K. (2006). A new framework to understand the technological innova-
tion process. Journal of Intellectual Capital 7(2), 174-186. 
 
Nieto, M. (2004). Basic propositions for the study of the technological innovation process in 
the firm. European Journal of Innovation Management 7(4), 314-324. 
 
Reichstein, T., & Salter, A. (2006). Investigating the sources of process innovation among UK 
manufacturing firms. Industrial and Corporate Change 15(4), 653-682. 
 
Rothwell, R. (1994). Towards the Fifth-generation Innovation Process. International Market-
ing Review 11(1), 7-31. 
 
Tien, S-W., Chiu, C-C., Chung, Y-C., & Tsai, C-H. (2007). The impact of innovation man-
agement implementation on enterprise competitiveness among Taiwan’s high-tech manufac-
turers. Int. J. Technology Management 40(1/2/3), 7–44. 
 
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Utterback, J. M. (1994). Mastering the Dynamics of Innovation. Boston: Harvard Business 
School Press. 
 
Yin, R.K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. London: Sage Publications Ltd. 

  32 



 
Zhang, Q., & Cao, M. (2002). Business process reengineering for flexibility and innovation in 
manufacturing. Industrial Management & Data Systems 102(3), 146-152. 
 
Internet 
Billerud Karlsborg. (no date). Årsredovisning 2006. Hämtat 9 januari, 2008 från 
http://www.billerud.se
 
LKAB. (no date). Årsredovisning 2006. Hämtat 9 januari, 2008 från http://www.lkab.se
 
SSAB Tunnplåt. (no date). Årsredovisning 2006. Hämtat 9 januari, 2008 från 
http://www.ssabtunnplat.com 
 
Telefonintervjuer 
Respondent A - Billerud Karlsborg - 2007-12-12 
Respondent B - Billerud Karlsborg - 2007-12-14 
Respondent C - SSAB Tunnplåt - 2007-12-10 
Respondent D - SSAB Tunnplåt - 2007-12-10 
Respondent E - LKAB - 2007-12-06 
Respondent F - LKAB - 2007-12-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  33 

http://www.billerud.se/
http://www.lkab.se/
http://www.ssabtunnplat.com


BILAGA 
 
Intervjuguide - Från idé till förändring  
 
Berätta lite om dig själv och vad du gör här på företaget. 

 På vilket sätt arbetar du med innovation/utveckling? 
 
I processindustrier är produkt- och processinnovation nära varandra. 

 Vad är produktinnovation/utveckling för dig?    
 Vad är processinnovation/utveckling för dig?  
 Anser du att det går att urskilja vad som är produktinnovation och vad som är pro-

cessinnovation? Kan du ge något konkret exempel? 
 Vad skiljer dessa innovationsprojekt från varandra och vilken är vanligast? 
 Stora förändringar vs små förbättringar 

 
Har ni dokumenterade regler, riktlinjer eller processer som beskriver hur ni arbetar/ska arbeta 
med produkt- och processinnovation – Berätta om det. 

 Om inte, hur gör ni då? 
 Vad ligger oftast till grund för att ni gör ett processinnovationsprojekt?  
 Vad är det som bestämmer om ett projekt ska genomföras eller inte? 
 Hur går det till när ett projekt startas upp/planeringen?  
 Vad är det som avgör om ett innovationsprojekt leder till förändring? 

 
Berätta hur ett typiskt innovationsarbete går från idé till genomförande. 

 Uppmuntras/belönas anställda att komma med idéer?  
 Hur sätts projektgrupperna ihop?  
 Kunden eller Konkurrenter - Marknaden 
 I en innovationsprocess - vilken fas är den viktigaste enligt dig? Varför? 

 
Beskriv ett innovationsprojekt som har lyckats/misslyckats. 

 
Vilka framgångsfaktorer ser du finns för processinnovation? 

 Marknad/undersökningar/kunder 
 Planering/förstudie/analys 
 Resurser/Personal/pengar/tid 
 Tvärfunktionella projektgrupper 
 Projektledarens/Ledningens engagemang 
 Företagets målsättning/vision 
 Specifikationer 
 Kunskap av processer 
 Differentierad produkt 
 Kunna etablera produkten på marknaden 
 Uppmuntra kreativitet 
 Grundlig process och kvalitet i genomförandet 
 Beslutspunkter 

 
Har du någonting du vill tillägga eller utveckla? 

 
Om det dyker upp några följdfrågor eller liknande - är det okej att vi kontaktar dig igen då? 
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