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Meningsförändrande innovationer inom industrirobotbranschen- 
En explorativ fallstudie 

 

 

Kristoffer Andersson och Emelie Olsson 

 

In this thesis the subject innovation and the change of meaning is in focus. The 
purpose of the study is to present a new dimension of innovation as a change of 
meaning together with the cases we’ve studied. It is discussed throughout the 
article if theories of perception and association can affect the organization and its 
ability to create meaning-changing innovations. The industrial robotics is a market 
in need of, perhaps, if not other markets but of finding new ground that results in 
the change of meaning. What happens when you stand at the intersection of main 
areas in the field of innovation? Is it possible that meaningful change can be found 
here, amongst radical innovation and industrial robotic arms and it’s technology? 
Our methods were interviews and prior research complementing the cases we’ve 
presented. We want to show how meaning can change various dimensions. 
Together with a perceptual theory and an innovation theory we’ve found out that 
meaning and innovation can go hand in hand.  
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Inledning 

Bakgrund 
 
Inom innovation som ämne så har tekniska innovationer och organisatoriska 
innovationer varit en väldigt dominerande del. Även forskningsfokuset har legat till 
stor del på just den här typen av innovationer och de processer som skapar dem. 
Dessutom så sker utvecklingen till största del i inkrementella steg där ekonomiska 
krafter finns för att bevara det. När Apple släppte sin Ipod så var detta ett stort steg 
för hur MP3-spelare i fortsättningen skulle se ut och fungera. Det många såg var just 
den tekniska delen där minnesmängden och användarinterfacet låg i fokus. Det som 
däremot försvann ifrån fokuset var på vilket sätt MP3-spelaren skapade en ny mening 
genom sin design och sitt formspråk för slutanvändaren. MP3-spelare blev till en 
accessoar, de tekniska parametrarna har skapat ett högre värde i en annan kontext för 
slutanvändaren. Denna studie är ett bidrag till ett pågående forskningsprojekt som 
Åsa Öberg och Roberto Verganti är ansvariga för. Uppdraget vi har fått från dem är att 
kunna visa på hur meningsförändring har skett i två specifika fall. Det de även var 
intresserade av var att se om det fanns mätbara data för att kunna se hur det gynnar 
företag. Deras tidigare forskning riktar sig mot samma område och de är inne på 
ämnet mening men vi kan ännu inte se en tydlig definiering av begreppet i deras 
studie. Ett av bidragen inom denna studie blir att försöka definiera mening, vad som 
menas med mening och hur detta tillsammans med innovation kan beskrivas som en 
innovation of meaning (IoM, i denna text så är vår översättning av IoM 
meningsförändring). Vad sker vid en meningsförändring där slutanvändaren är i fokus 
är en annan faktor vi ämnar bidra med.  

Det som tidigare forskning från Öberg och Verganti (2011) påvisat är att det finns en 
möjlig dimensionsöppning vid en produktutveckling då det finns tekniska 
förbättringar av en produkt med en tillhörande sektor där utvecklingen är i fokus. 
Mellan dessa olika utgångar som detta kan tillföra så kan vi se enligt Öberg och 
Vergantis graf att det som benämns som technology epiphany kan utgöra en 
meningsförändring vid utvecklingen av själva innovationen.  

Det problematiska med just mening och meningsförändrande är att det existerar i 
flera avseenden, i flera teorier, i flera dimensioner utöver innovation. De artiklar som 
författarna har haft som grund är i skrivande stund är en del i den pågående 
forskningen om IoM och vi är medvetna om dess begränsningar. Det gör att begreppet 
IoM inte helt är utrett och definierat i nuläget. Det författarna vill lyfta fram är 
meningsförändrandet i samband med innovationer och ingenting annat. De andra 
områdena som det är aktuellt i, vilket vi är medvetna om är extremt många, får stå för 
sina definieringar för begreppet mening.  
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Fig 1: Verganti & Öberg, 2011. 
 
Den mening vilket används här står för en tillförande dimension tillsammans med 
förändring ur en innovationsvinkel. Författarna hoppas påvisa tydliga relationer 
mellan fenomenet meningsförändrande som sådant och att det är den sociala delen 
som det kan finns en långsiktig vinning i. Författarna har inspirerats av den tidigare 
forskningen där det anas en ny dimension av hur detta påverkar skapandet av 
innovationer samt hur det förändrar slutanvändarens upplevelser.  

Grafen visar skillnad på utveckling inom robotikbranschen. Den vänstra pilen 
representerar den mer traditionella typen av utveckling där inkrementella tekniska 
innovationer har en klar dominans. När förbättringarna till slut har nått en tillräckligt 
hög nivå så kommer vi till en mer ersättande roll där roboten ersätter människan i 
olika arbetsuppgifter. Den högra pilen markerar den inverkan som visar sig mer 
meningsfull för företagets kunder men även för användare i slutet av kedjan (Verganti 
& Öberg, 2011). Ordet epiphany kan översättas till uppenbarelse. Det är dock ett starkt 
ord i detta sammanhang och skulle kunna misstolkas så som att det krävs en nästan 
gudomligt påverkan för att komma dit. Ett ord som kan komma bättre till användning 
är emergens. Författarna ser den komplexitet som finns i de fall som beskrivs nedan. I 
dessa fall har det funnits enskilda entreprenörer och teknik samt utvecklingsgrupper 
som har samverkat på en mikronivå och som sedan har gett utslag på den större 
marknaden i from av produkter som ändrar vår uppfattning av dess kontext.   I den 
här kontexten så arbetas det med mindre hårda värden så som slutanvändarens 
subjektiva upplevelse. Inspirationen bottnar även i den gemensamma bakgrund där 
arbetslivspsykologi varit en stor del av forskarnas innovationsutbildning samt en 
fördjupning i business intelligence och utvecklandet av produkter. Vidare följer en 
visualisering av arbetet som helhet. 
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Fig:2 Visualisering av Innovation of Meaning i detta arbete. 

 
 

Frågeställningen uppstod i och med Åsa Öberg och Roberto Vergantis tidigare 
forskning inom ämnet meningsförändrande. Intresset för området infann sig först när 
Öberg muntligt redovisade för meningsförändrande innovationer i samband med 
robotindustrin och samarbetet med Verganti i deras forskningsprojekt. Själva 
evolutionen av frågeställningen var i sig en kort process då ämnet är extremt smalt. 
Från dag ett har det varit klart vilka områden som skulle undersökas men givetvis så 
har en utveckling skett senare under faktainhämtningsfasen där en större förståelse 
för hur djupt ämnet faktiskt är och kan komma att bli. Förståelsen för 
meningsförändrande har vuxit fram successivt jämte den innovativa arbetsprocessen 
där forskarna hela tiden har varit insatta i dels teknikutveckling men det stora fokuset 
har legat på slutanvändarens upplevelse. Det är här, i denna skärningspunkt som vi 
har sett hur en innovation som förändrar slutanvändarens syn och hur dennes egna 
mening förändrats av, såsom i RoboCoaster fall, en åkattraktion som utgörs av en 
industriell robot som kunden själv kan programmera till sitt tycke. Så dels har vi i 
skärningspunkten en meningsförändrande innovation och dels har vi ett attribut som 
läggs till eller förändras såsom en marknad som kanske inte letade efter det oväntade. 
Begreppet skärningspunkt i denna studie kan definieras med Nationalencyklopedin 
där det beskrivs som en punkt där två eller fler ämnen går samman 
(Nationalencyklopedin, 2012). 

Den individuella kognitiva perceptionen är en viktig del av hur till exempel en 
slutanvändare ser på meningsförändrande, om det finns där eller om det endast är en 
illusion från organisationens sida.  En förklaring kan ligga i vårt sätt att hantera 
associationer på en kognitiv nivå. Något som har en påverkan på vårt sätt att varsebli 
objekt i vår närhet är den kognitiva kategoriseringen hjärnan har till hjälp att sortera 
våra intryck med (Smith & Kosslyn, 2009). Hjärnan tar ut de viktigaste egenskaperna 
och attributer ur ett objekt och summan blir en abstrakt bild av objektet. En bil har 
fyra hjul, kaross och sittplatser och därför går det snabbt att kategorisera som en bil 
för den har alla tre attribut men en golfbil tar längre tid då de ser väldigt lika ut men 
inte har traditionella formen av en kaross (Kolwalski & Westen, 2009). En robot som 
befinner sig utanför dess normala miljö och därmed inte besitter de attribut som den 
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bör ha kan därför vara svår att kognitivt kategorisera. Dessa välstrukturerade 
kategorier om en industriell robots attribut tenderar att hindra associationer då det är 
så underbyggda och förstärkta av den miljö som de finns i (Johansson, 2005). Dessa 
kategorier ingår i ett större nätverk av associationer. Varje del i detta nätverk kallas 
för nod och de kan bestå av bilder, koncept, känslor. De har kontakt med andra noder 
som bär liknade information och länkar vidare till andra noder med associationer i ett 
komplext nätverk. Varje länk mellan noderna kan förstärkas och dessutom kan man 
länka till nya noder genom att uppleva och förnimma nya associationer. Precis som 
ordet robot har en semantisk betydelse så har ordet ett tillhörande representativt ord 
här; robot. Den tillhörande bilden till ordet robot bildar tillsammans en uppfattning 
om vad en robot faktiskt är. En representativ bild som förvisso är individuell men på 
det sätt att vi har olika syn på världen runtom oss (Smith & Kosslyn, 2009). Genom att 
diskutera och förklara individens perceptioner kan vi djupare förstå hur 
meningsförändrande verkar. 

Här kan vi se att ens perception kan ha överhanden när det ska avgöras om det är en 
innovation där vi kan se en förändring i meningen. Intresset för detta är av yttersta 
vikt ej enbart för våra uppdragsgivare utan för flera andra aktörer som ämnar 
använda sig av innovationer som siktar på att förändra slutanvändarens syn och 
dennes krav på prestanda.  

Det är bra att fråga kunden vad den vill ha, eller? Enligt Christensens innovators 

dilemma (Christensen, 1997) så kan detta antingen hjälpa eller stjälpa en organisation. 
Är det av större vikt att organisationen faktiskt förstår vad kunden vill ha. Eller vad 
den saknar. Och att den saknar någonting den inte visste. Vi talar här om slutkundens 
pain (Hamrefors, 2009). Begreppet pain kan förklaras såsom att det endast blir ett 
behov som endast växer fram efter att man upplevt produkten eller tjänsten och på så 
sätt väcker någonting man inte visste sig själv ha behov av. Såsom en tamaguchi eller 
såsom Facebook som båda är beroendeframkallande men samtidigt väcker någonting 
slumrande inom oss. 

Efter en tid då frågeställningen växt fram så har forskarna försökt definiera 
fenomenet meningsförändrande i förhållande till innovation. Hur ska man då definiera 
begreppet meningsskapande innovation? Innovation of meaning, IoM, är för oss en 
relativt ny dimension inom fältet innovation. Denna dimension är en del av hur 
meningsförändrande radikala innovationer blir meningsfulla eller skapar en ny 
mening för slutanvändaren. Det gränsar till socialt entreprenörskap (med socialt 
entreprenörskap så menar vi här att det tillför nytta till en större grupp människor i 
samhället) men är inte så pass befriat på ekonomisk belöning. Utan vi ser att en vinst 
givetvis kan göras ekonomiskt men även över tid och i den sociala kontexten som den 
befinner sig i. Så man skulle kunna säga att fenomenet är ett komplement till 
innovation, en extra dimension om man så vill. Att med hjälp av IoM kan vi se nyttan 
med att föra in meningsförändrande innovationer i ett företag där de letar efter nya 
marknader eller nya meningar för sina slutanvändare då det är synsättet hos dessa 
som värderas.  
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Problemdiskussion 
 

Problemområdet för att undersöka fenomenet IoM har varit främst innovationsfältet 
som sådant samt att vi vill ha en psykosocial kontextuell vinkling på fenomenet. I och 
med att det handlar om människors tolkningar av produkten och vad det får för 
resultat så är interaktionen och den sociala kontexten viktig för skapandet av 
meningsförändrande innovationer.   Även den individuella perceptionen har vi valt att 
titta på då det handlar om slutanvändarens förståelse och tolkning av fenomenet. 
Forskarna vill alltså ha ett tydligt samband mellan den sociala kontexten där 
slutanvändarens upplevelse är i fokus och den individuella perceptionen av dessa 
kontexter, såsom robotarmar inom tillverkningsindustrin, och om de samspelar på 
något vis.  

Hur kan vi då undersöka om fenomenet, IoM, verkligen existerar eller om det endast 
är ett trick i marknadsföring? Har vi tillräckligt mycket material för att kalla 
fenomenet IoM? Förhoppningsvis så har vi här en extra dimension till innovation 
inom räckhåll som vi ämnar undersöka i två fall huruvida det finns vinning för ett 
företag som producerar industriella robotarmar, hur meningsförändrandet har 
evolverat samt dess tekniska utveckling. Intressant är även att nämna att det finns en 
respons på konkurrenternas framgångar eller utveckling som flera företag efter en tid 
vill efterlikna (Aboulnasr, Khaled Sherif, 2004).  

Användningsområdet för industrirobotar är främst inom bilindustrin där de 
används inom flera delmoment inom produktionen. Trender såsom lean production är 
en stor del av en industrirobots vardag. Då robotik finns i en mängd olika former och 
funktioner så har Öberg och Verganti uttryckt att det är inom industrirobotik vi kan 
undersöka detta fenomen. Detta är för att det är bransch där det finns ett behov av 
förnyelse då branschen har agerat inom samma typ av industri sedan 
industrirobotiken föddes. Vi valde att definiera en industrirobot enligt Armström och 
Gröndahl:  
”En industrirobot är en maskin vars uppgift är att automatiskt hantera detaljer, verktyg 

eller andra utrustningar i en 3-dimensionell rymd enligt ett begränsat mönster och som, 

manuellt eller automatiskt, kan ställas om mellan sådana mönster” (Arnström & 
Gröndahl, 1984). Med en så här direkt definition av en industrirobot så kommer vi 
snabbt kunna identifiera dem i vår business intelligence sökning.  

En annan del i problemdiskussionen är hur radikal en innovation måste vara för att 
få kallas radikal. Är det en kontextuell fråga då det skiljer sig mellan hur olika 
branscher uppfattar förändringen? Vi valde att se radikala innovationer som de idéer 
som kraftigt förändrar marknaden eller till och med bryter upp den medan 
inkrementella tenderar att följa jämte den pågående utvecklingen (Tidd & Bessant, 
2008). Tidigare forskning, utförd av Cromer, Dibrell och Craig (2011) menar att det 
finns en länk mellan entreprenöriellt beslutsfattande för hur man kan tillgå begreppen 
radikal eller inkrementell och hur detta kan avgöra om man får en förändring eller en 
mindre inkrementell förbättring. Begreppet radikalt är här någonting forskarna vill 
nämna men samtidigt gå vidare från att ha definierat det och därefter lämna det. Vi 
anser att det inte ligger någon större vikt inom studiens syfte eller resultat och lämnar 
därmed denna diskussion till vidare forskning. Vi startade med en forskningsfråga 
men som senare utvecklades till flera andra för att sedan landa i den som beskrivs 
under rubriken Forskningsfrågan.  
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Så här har utvecklingen av forskningsfrågan sett ut över tid:  

 

Meningsförändrande/meningsskapande innovation; vilken vinning finns det att 
implementera detta inom industrirobotbranschen? 

 
Hur visa på meningsförändrande i två fall inom robotik 
 
Hur meningsförändrande visar sig i två verkliga fall 

 
Hur meningsförändrande fall skapar nya associationer inom industrirobotbranschen  
 
Kan perception- och associationsteorier påverka samspelet mellan företag och 
slutanvändare i inom industrirobotbranschen för att skapa meningsförändrande 

innovationer? 
 
 

Forskningsfrågan 

Forskningsfrågorna lyder som följer: 
 

Hur kan man definiera meningsförändring med hjälp av två fall? Vad har det för 

koppling till perceptionsteorier och kognition? Hur kan man tillämpa detta inom 

industrirobotiken? 

 

Med hjälp av de två fall vi har studerat och dess meningsförändrande så avser vi att 
kunna besvara dessa forskningsfrågor, skapa en mer djupare bild av Innovation of 
Meaning samt påvisa att det faktiskt har en viss vikt av hur detta uppfattas av 
slutanvändare. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och fördjupa oss i IoM samt att se hur 
perceptions- och associationsteorier kan påverka IoM. Detta utförs för att visa på 
möjligheten för både ekonomisk vinst och för att skapa nya marknadsfördelar för ett 
av de världsledande produktionsbolagen inom industrirobotik. Forskarna ämnar 
undersöka detta med hjälp av ett kognitivt synsätt där slutanvändarens perception 
och upplevelse är det som underbygger en meningsförändrande innovation. Detta kan 
vår slutgiltiga uppdragsgivare få nytta av i framtida utvecklingsprocesser av deras 
befintliga produkt samt de forskare, Åsa Öberg och Roberto Verganti, som vi fått 
huvuduppdraget av kan ta del av våra resultat. Övriga intressenter i allmänhet, här 
talar vi om andra företag som funderar på att satsa på denna radikala sortens 
meningsförändrande innovation vågar ta klivet och blir first movers. 
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Avgränsning 

Vår avgränsning kommer att vara att undersöka radikalt meningsförändrande 
industriella robotar i en business to business kontext där individen oftast är lika med 
slutanvändaren. Anledningen grundar sig dels på Öberg och Vergantis arbete och att 
det skapar tydliga exempel på IoM. Det är just i de radikala innovationerna som 
meningsförändrandet bli mer tydligt då den förändrar branschens verklighet.  
 

 

Disposition 

Genom inledningen har författarna tydliggjort begrepp såsom IoM, robotik, radikala 
meningsförändrande innovationer och hur vi ser på individens perception alltså 
slutanvändarens upplevelse där meningen, uppfattningen förändras genom dessa 
innovationer. Bakgrunden till problemområdet samt begränsningen av detta har 
tagits upp . Under inledningens gång ska läsaren ha fått en bred bild av syftet med 
studien. I senare avsnitt kommer det att diskuteras hur forskarna undersökt hur 
radikala meningsförändrande innovationer kan komma att gagna ett stort ledande 
företag där de producerar industriella robotarmar. Detta kommer sedan att 
underbyggas med ett flertal teorier med både en innovationsvinkling samt ur den 
psykologiska kognitionens synsätt. Teoriavsnittet är starkt kopplat till empirin då det 
tydliggör mtvket bättre för läsaren hur alla delarna hänger ihop. I teoriavsnittet 
kommer vi även granska vår litteratur och om den har för- och nackdelar för denna 
studie. Resultaten kommer sedan att redovisas under den empiriska delen. 
Diskussionen kommer att växa fram efter detta avsnitt för att sedan ge plats åt läsaren 
att få ta del av innovationsbidraget.  Sammanfattningsvis så avslutas därmed artikeln 
med en slutsats och förslag på vidare forskning.  

 

 

 

Metod 

 

Design av studien 
 
Vi har tittat på ytan av två fall som är befintliga på dagens marknad för att dels se hur 
väl de har lyckats och dels visa på hur meningsförändrandet gått till tekniskt samt för 
att påvisa hur associationer och perceptioner kan vara avgörande för slutanvändaren. 
Den övergripande designen på studien har varit att skaffa ny teori till den redan 
befintliga dock sällsynta forskningen. Detta har vi utfört genom att ha en kvalitativ 
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undersökningsmetod av formativ karaktär. Alltså djupintervjuer där vi först 
informerar om vårt ämnesområde (IoM) för att sedan ta reda på deras uppfattning om 
ämnet. Vår teoribildning bygger på den abduktiva slutledningsformen då vi har 
element ur både induktiv och deduktiv ansats (Wedin & Sandell, 2009).  

Strateginivån på studien har varit att även ha mikropauser i vårt datasökande samt 
när vi har arbetat med text eller andra datorrelaterade uppgifter. Mikropauser har vi 
definierat som 5 min pauser som har brukats 3-4 gånger per timme. Författarna har 
även försökt att implementera en viss inkubationstid under vår faktasökningsfas, 
business intelligence men främst vid artikelsökningen (Vul & Pashler, 2007). 

De fakta vi har inhämtat har innehållit en hög faktor av validitet och spårbarhet 
såsom publicerade artiklar samt böcker av hög kvalitet som använts som tidigare 
kurslitteratur. Granskar man dessa kritiskt är de fortfarande självklart vinklade på ett 
eller annat vis men då vi har försökt att se på texter med objektiva ögon så hoppas vi 
att vi inte ska färga texten för mycket. Det område som vi tagit den största delen av 
inspiration ifrån är Öberg och Verganti (Öberg & Verganti, 2011, Verganti, 2009). 
Dessa har vi försökt att ta med så mycket som möjligt under arbetets gång men det 
som gör att det inte tar över texten eller studien är att forskarna (vi) faktiskt har en 
egen vinkling på IoM, nämligen att vi tar in den psykosociala faktorn i det hela. Hur 
slutanvändarens individuella perception spelar en roll hur man faktiskt uppfattar en 
robot och vidare som en radikal innovation.  

Under hela denna studie har vi närvarat vid de grupphandledningar och 
opponeringar som har gett oss ett kritiskt öga på det pågående arbetet. Förutom dessa 
handledda grupphandledningar så har författarna arrangerat opponeringar utanför de 
schemalagda för bättre återkoppling i studien.  Medverkande har varit personer i 
handledargruppen. Dessutom så har en reflektiv dagbok skapats genom att spela in en 
videodagbok med en Sony Cybershot digitalkamera. Detta för att kunna på ett bra sätt 
fånga författarnas tankar och känslouttryck som funnits under studiens gång 
  

Business Intelligence 
 
Vi har brukat business intelligence enligt PESTmodellen (Wahlström, 2004) som ett 
sätt att undersöka marknaden för att kunna se var det finns trender i att använda 
robotarmar. PEST är en förkortning av de Politiska, Ekonomiska, Sociala och Tekniska 
områdena som undersöks i en business intelligence sökning. I detta fall så har vi 
fokuserat på industrirobotik i en business to business kontext. De marknader vi vill 
undersöka är på global, nationell och lokal nivå. Vi har fått tillgång till en rapport där 
vi sedan har valt vilka fält vi vill titta närmare på. Dessa fält har successivt byggts upp 
med information som vi senare använt till de fall vi har tittat på. Denna metod 
används för att kunna få en sådan omfattande bild som möjligt av var man använder 
sig av robotarmar, vilken bransch och varför just i den marknaden eller branschen och 
hur man faktiskt utnyttjar den extra kraften som finns koncentrerad i armen. Enligt 
modellens första steg valde vi sökord och dessa fokuserade runt IoM samt de 
robotiktermer som används. Denna modell är byggd för identifiera händelser och 
skeden i olika marknader. Den skiljer sig ifrån trendspaning i den mening att man vet 
vad man ska leta efter jämfört när man i trendspaningen söker efter någonting som är 
mer osäkert eller oväntat. Metoden fungerade bra i och med att vi hade tillgång till 
både internt och externt material tack vare våra kontakter inom robotikbranschen via 
vår uppdragsgivare och den stora tillgång till internet som finns.  Denna kombination 
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skapade på så sätt en mer detaljerad bild av som sker i branschen och ger därmed ger 
en ökad trovärdighet till resultatet.  

Användningen av sökmotorer ger en oerhörd stor informationsmängd och dessa kan 
dock ge en allt för stor och splittrad sökning men tack vare den sammanställning som 
IFR, International Federation of Robotics, sammanställt 2010 så kunde vi arbeta fram 
viktiga sökord och därmed effektivisera arbetet. Själva rapporten innehöll en stor 
mängd data som även kunde användas för vidare undersökning. I den analys som 
följde så användes en traditionell metod som innebar en sortering och genomgång av 
det material vi har införskaffat för att sedan välja ut de fall som verkade intressanta. 
De nackdelar som finns med den här metoden ligger i valet av sökord. I och med att 
resultatet är svårt att förutsäga så kan det vara fördelaktigt att ha sökord i reserv då 
de annars riskerar att förbrukas upp. Då Innovation of meaning kom upp som sökord 
så visade det sig att termen har använts men då i en juridisk kontext där den inte har 
haft samma betydelse som den har nu och inte påverkat de träffar som har gjorts. Det 
räcker inte bara med att göra smarta val av sökord utan även i den gallring av 
information som finns tillgänglig. Merparten av den information som finns kan dock 
inte hittas genom en direkt sökning utan via de länkar och källor som finns på 
hemsidorna. Där kommer källornas karaktär in och är en annan nackdel som ska tas i 
aktning då vetenskapliga artiklar och tidskrifter ofta är mer trovärdiga men tyvärr 
långsammare än den digitala media som finns.  

 

Källkritisk granskning av digitala medier 
 
Trovärdigheten hos de digitala medierna är ofta låg då informationen från dessa källor 
kan vara undermåligt kontrollerade och de fakta som finns kanske inte är aktuell eller 
till och med vara helt felaktig. Att utesluta trendbevakning som metod enbart på 
grunden att vi vet vilken bransch vi ska undersöka kan påverka hur vi sorterar de 
träffar som vi anser vara viktiga eller oviktiga. Den faran har till viss del undvikits tack 
vara den tabell vi sammanställde. Genom att ha en strukturerad plan, gjord på en 
pålitlig källa, så är det lättare att kategorisera de träffar vi hittar och dessutom så 
minskar risken för misstolkningar av vad som är viktig information. När den tekniska 
innovationshastigheten är så hög kan det vara lätt att förblinda sig av den tekniska 
förbättringen och tolka den som meningsförändrande. Den definition som vi har 
tillgång till och samtal med Öberg och Verganti så har det varit möjligt att kringgå 
detta problem. Möjligheten att använda andra källor (etermedia och pappersbaserad 
media) har inte kunnat användas då tiden för ett förfarande har varit alltför kort för 
att en fullständig bild ska kunna ges. I den här forskningen är de digitala källorna 
dominerande i och med att de som kan ge oss den mängd information för den 
tidsramen vi arbetar inom.  

Rent praktisk så arbetade forskarna fram en tabell (se bilagor) utifrån de 
marknadsdelar som IFR redogjorde i sin rapport. Denna tabell var tänkt som ett 
riktmedel för vår sökning så att den höll sig inom ramen för forskningen. Resultatet av 
sökningarna sparades ner i mappar som var döpta efter de underrubriker som fanns i 
tabellen.  
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Tillvägagångssätt vid intervju 
 
Ett annat arbetssätt vi använde oss av var semistrukturerade journalistiska intervjuer 
baserade på värdeord där vi tar reda på mer om fenomenet Innovation of Meaning och 
slutanvändarens upplevelser. Vi ville använda denna metod då det är ett nytt område 
vi undersöker. För att kunna få en större men framför allt djupare förståelse för IoM 
så har vi valt den ovan nämnda metoden. 

Kombinationen av dessa metoder hoppas vi få maximal effekt då vi har hittat olika 
intressanta fall där vi tittar på om det verkligen är en radikal meningsförändrande 
innovation eller om det bara är en förbättring av prestanda. Dessa fall måste hamna 
inom ramen av industriella robotarmar med ett meningsförändrande syfte.  För att 
verkligen kunna explorera alla dess hörn som IoM kan tänkas uppfylla så vill vi 
undersöka så mycket som möjligt. Dock har vi inte den tidsramen eller det som 
slutmål så olyckligtvis kan vi inte ge oss ut på en överdådig expedition i den för 
närvande halvt okända innovationsdimensionen. Jämte detta så har vi hållit intervjuer 
och varit på flera möten med professorer och forskare som är intresserade av den 
industriella roboten eller robotprogrammering. Dessa val av intervjupersoner har 
gjorts enligt ett bekvämlighetsurval där det ändå har funnits en relevant grund till 
valet, att de antingen är intresserade av robotämnet i sig eller faktiskt forskar om 
robotar eller dess programmering. Intervjuerna har hållits på plats vid respektive 
kontor eller konferenssal med stängd dörr och vi har varit helt ostörda av ljud och 
andra yttre störningar. Denna återkommande miljösättning verkar som en 
reliabilitetshöjande faktor tillsammans med de semistrukturerade intervjumallarna 
innehållandes de riktlinjer vi har velat hålla samtalet inom. Dessa är inte ultimata ur 
ett validitetsperspektiv men då vi har haft ett fenomen att undersöka och individers 
personliga åsikter att ta i beaktning så har vi ansett att detta lämpat sig bäst för 
uppgiften. Intervjun har börjat med att presentera vad IoM är för någonting och varför 
vi tittar på det. Ofta så har en whiteboard fått ta del av förklaringsprocessen. I en del 
intervjuer har vår uppdragsgivare varit med dels för att få ta del av de intressanta 
åsikter som respondenten ifråga kunnat delge och dels för att kunna representera 
ämnet på ett rättvist sätt. Vi har även ofta haft sällskap av vår kollega Erika Hedberg 
som undersöker nästintill samma ämne till skillnad att hon ska hålla sig till en mer 
allmän översyn och den mer hårda tekniska biten av robotar.  

Samtidigt som detta kan påverka den interna validiteten så styrker den samtidigt 
den externa validiteten på så sätt att eftersom fler har hört den intervjuades svar så 
kan vi yrka på att det vi uppfattade faktiskt var så som den intervjuade menade eller 
sade. På ett sätt kan vi då dubbelkolla och jämföra vad vi har uppfattat som svar och få 
en mer pålitlig grund till vår forskningsfråga. 

 
 

 

 

Intervjumallen 
 
Intervjumallen (se bilaga Intervjumall) har arbetats fram under en veckas tid då 
forskarna diskuterat fram vad de vill ha ut av intervjun samt hur frågorna kan bli 
anpassade efter individen i fråga som ska bli intervjuad. Deltagarna är alltså tagna via 
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ett bekvämlighetsurval och de har främst varit tips från vår uppdragsgivare som varit 
en avgörande samt hjälpande hand till att vi stämt mötena. Vi har varit på fem stycken 
djupintervjuer där målet skulle varit sex stycken men vi fick ett bortfall. Detta tror vi 
inte kommer att skada vår reliabilitet då vi har utfört djupintervjuer och med den 
grunden så har vi en stabil plattform att stå på. De värdeord som använts vid 
intervjuerna är i denna studie likställd med intervjumallen. Värdeorden är 
individualiserade för respektive respondents kompetenser. 

I detta bekvämlighetsurval så har vi ändå funderat på hur representativa 
intervjudeltagarna har varit och det vi kommit fram till är att det är en stor tillgång ur 
en teknisk synvinkel men det hade varit komplett om vi även hade kontaktat kanske 
någon som representerat den mer mjuka sidan av studien och fått ett extra åsiktsfält 
utifrån. Dock så har vi har valt att undersöka respondenternas syn på robotar samt 
hur de ser på IoM, vilka för och nackdelar det kan ha inom olika marknader och hur de 
ser på IoM’s framtid och på så sätt försökt att få in den mjuka delen även fast vi har 
intervjuat en professor i till exempel robotteknik. De nätverk som har haft tillgång till 
har främst varit de kontakter som Öberg har i sitt nätverk. Vi har även varit i kontakt 
med både läkare som har hanterat och utbildar i Da Vinci-systemet och journalister 
vid tekniska tidskrifter för att hitta fler fall där meningsförändring kan ha skett.  Vi har 
inte använt våra personliga nätverk i vår undersökning.   

 
Innovationsprocessen 
 
Den innovationsprocess vi har gått igenom är en klassisk avskärmande tratt där man 
undan för undan skär bort överflödig information och stänger de mest raffinerade 
boxarna med ämnen man inte riktigt hade som mål att undersöka och inte heller har 
tiden till att utforska och dels vår egna utformade process, se fig 3 nedan. Redan från 
början var ämnet, med dess tillhörande arbetsuppgifter, smalt och specifikt. Det 
gjorde att det första steget vi tog var att göra vår business intelligence enligt 
trendspaningstabellen för att vi skulle få en relativt bred uppfattning om hur, var och 
varför vissa marknader använder sig av robotarmar. Fördelarna med en bred syn är 
att man kan få en sorts lyftkranseffekt (Norman, 2001) där vi kan få en överblicksbild 
av området som sådan och vad som sker där. Steget efter detta var att efter mycket om 
och men faktiskt välja något av de olika fälten och de fält vi hittade i första steget 
(Wahlström, 2004) var inom soft robotics, där vi tittade på en sorts bläckfiskarm med 
mjuk uppbyggnad, samt militär robotik, där de hade en hjälpreda med kamera som 
sändes in för rekognosceringsuppdrag. Andra fält vi såg hade en trend i att använda 
robotarmar i var sophantering och sanering av sopcontainrar och andra 
lastcontainrar. Samt inom nöjesbranschen där robotarmar från ABB stått som 
statister i bakgrunden vid filminspelningar.  

Processen kan liknas vid single och second loop learning där det först var en viss 
obligatorisk inkubationstid som krävdes för att alla bitarna skulle falla på plats (Vul & 
Pashler, 2007).    Fig 3: Vår innovationsprocess. 
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Efter närmare eftertanke och diskussion med uppdragsgivare så bestämde vi oss för 
att smalna ner till endast en eller två branscher där de anses ha radikala 
meningsförändrande innovationer i med hjälp av användandet av en industriell 
robotarm. Detta gjordes efter diskussion mellan forskarna samt uppdragsgivare. 
Fördelen med detta blev då att vi kunde lägga om fokus från ett brett synsätt till en 
mer smal och få en djupare förståelse för de respektive branscherna. Den nackdel som 
man kan uppleva då är att vi kan missa flera intressanta fall då vi blir låsta till två 
väldigt inrutade fall.  

Under detta steg så smalnade inte ämnesområdet av i sig då det redan är smalt men 
det som smalnade av var vilken/vilka branscher vi skulle titta på. Detta underlättar 
för oss i slutänden då vi inte hade haft utrymmet att redovisa och diskutera fyra olika 
marknader samt fler olika uppfattningar om innovationen som sådan. Till slut så kom 
vi fram till att bara hålla oss till marknaden hälsorobotik och nöje med inriktning på 
telekirurgi och åkattraktioner.  
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Fig 4: En mer precis bild av vår innovationsprocess.  
 
 

 

 

Teori 

Det perspektiv vi har valt att ta är en del innovation med tillhörande teknik som vi vill 

undersöka ur den psykosociala kontexten med hjälp av kognitionsteorier och perception 

ur ett individuellt synsätt. Som författarna nämner i inledningen så vi vill underbygga 

IoM’s innebörd med perceptuella kognitiva teorier. Därför har forskarna här gjort 

tydliga kopplingar under detta avsnitt med hjälp av teori och metod och empiri. 
 
Perceptionsteorin går ut på att en individs noder eller perceptionen av en industriell 
robot förändras. Nodsystemet expanderas då flera kategorier görs möjliga. Den 
kontextuella innebörden för en robot blir då att när den förändras så kan individens 
noder även de förändras. Med stöd av dessa teorier vill vi peka på att slutanvändarens 
upplevelse kan vara en viktig del av IoM (Smith & Kosslyn 2009, Kowalski & Westen 
2008). Den kognitiva kategoriseringen sker när hjärnan sorterar våra intryck  för att 
sedan ta ut de viktigaste egenskaperna och attributer ur ett objekt för att få fram 
summan; en abstrakt bild av objektet (Smith & Kosslyn, 2009). 

Kognitionsteorier innefattar flera aspekter såsom bottom up och top down 
processering och perception. Det som utgörs av bottom up och top down processring 
är att ens minnesbild av en viss scen och kontext skapar en bild av ens uppfattning av 
verkligheten. Det som laddas upp till ens minnesbank är det som vi har i närminnet 
tillsammans med de andra uppfattningarna som vi redan tidigare lagrat. När det 
lagras ihop så laddas en uppdaterad bild upp och det är detta som kallas för bottom up 
och top down processering. Ens tidigare erfarenheter eller upplevelser blandas och 
skapar en uppdaterad version av det gamla med nya influenser inkorporerat. 
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Perceptionen är hur vi uppfattar omvärlden. Vår världsbild färgas av hur våra minnen 
samt minnesbilder är utformade. Världsbilden kan givetvis ändra sig men den är 
något så när intakt under människans liv och brukar stagnera vid en högre ålder 
(Kosslyn & Moulton,  2009).                                                                                                                          

De data som samlats in har alltså bestått av de fall som undersökts; Robocoastern 
samt DaVincis system inom telekirurgi tillsammans med de intervjuer som utförts. 
Tillsammans skulle detta vara en möjlig bas för företag som tvekar att utveckla eller 
producera en produkt. Just att det inte är en prestandahöjande förbättring är en stor 
faktor till att forskarna kan kalla fallen för meningsförändrande. De tydliga stegen kan 
dock vara oplanerade men samtidigt så innehåller dessa meningsskiften som ej går att 
bortse ifrån. 

Konkurrenternas beslutsfattande kan ha en direkt påverkan på hur ett företag 
besvarar denna konkurrens. Responsen från konkurrerande företag har alltså en 
påverkan av hur företags acceptansnivå ser ut baserat på intervjun med Driankov och 
tidigare forskning från Aboulnasr (2004) som diskuterar respons samt dess 
uppkomst. Hur öppna de är för förändring är ej en faktor utan när någon annan i din 
närhet har teknik som verkar banbrytande eller intressant så kan det verka som en 
motivator för ett beslut mot meningsförändrande innovationer.  

Upplevelsen för slutanvändaren kan alltså i teorin påverkas av företaget som 
presenterar produkten men den kan också påverkas av individens åsikter, bakgrund 
och perception. Begreppen vi har för vår undersökning är de nyckelord som 
diskuterats under inledningen. Vi har försökt att använda oss av den terminologin 
under hela arbetet och förhoppningsvis ska det inte finnas några tvetydigheter. 
Värderingarna som finns tydliga under hela arbetet är att vi vill se att det finns en viss 
faktor av hur slutanvändaren upplever en radikal innovation som i deras ögon kanske 
endast är ännu en ny produkt men som individen subjektivt, undermedvetet 
förändrar sin mening om. Deras nodsystem har alltså genomgått en förändring eller 
en expandering om man så vill.  

Undersökningsmodellen Business Intelligence har varit ett sätt att befästa 
fenomenet IoM och för att se hur de intervjuade förhåller sig till ämnet.  
Referensramen är de kognitionsteorier och perceptionsteorier vi här presenterar. Det 
svåra att befästa ett relativt nytt abstrakt begrepp är att få det till någonting konkret. 
Men då de intervjuer som utförts tillsammans med den tidigare forskningen och de 
kognitiva teorierna kan blandas finner vi en gyllene medelväg. Operationaliseringen 
av detta har främst varit att intervjuernas resultat senare ska kunna utgöra en konkret 
bas för hur man ska tolka IoM. Metoden är en del av studiens validitet och höjer även 
reliabiliteten. Vår semistrukturerade intervjumall ska förhoppningsvis kunna få fram 
respondenternas åsikter om begreppet (Wedin & Sandell, 2003). 

Litteraturen som vi valt att koppla till studien har varit befäst kurslitteratur och 
vetenskapliga artiklar tillsammans med våra egna renskrivningar av intervjuerna. 
Vissa artiklar har visat sig vara färgade i sin egen mening men de källor som de i sin 
tur har uppgett har verkat pålitliga. Böckerna vi använt oss av har ej behövts granskas 
då vi sätter vår tro till den före detta kurslitteraturen. På ett eller annat sätt så är allas 
skrifter en del av författaren och därför går det att argumentera att ingen text är 
objektiv (Wedin & Sandell, 2003). Tidigare forskning utförd av Öberg och Verganti 
(2011) är en stor del av det som vi bygger vår befintliga kunskapsbas på. Deras teori 
visar att teknik tillsammans med innovationen i sig kan i en helt annan kontext 
innebära ett vidare meningsskifte. Grafen (se fig 1) som de har arbetat fram kan 
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användas i studien som en ingångsport till ett mer övergripande namn; IoM. Det är 
den mjuka sidan av produktutvecklingen av en industrirobot vi vill undersöka och då 
passar denna graf syftet med studien.  

Skärningspunkten mellan det tekniska och den mening som utgörs av den 
kontextuella förändringen är även av vikt. Detta kan hjälpa syftet med studien oerhört 
då meningsförändrandet är en av de dimensioner som forskarna anser sig fördjupa sig 
inom.  

Svårigheterna med att ett företag är teknologiskt beroende och därmed är beroende hur 
teknologiutvecklingen ser ut kan göra att deras produktutveckling endast förlitar sig på 
detta. Enligt Tidd, Bessant och Pavitt (2005) så beskriver de, i verket Managing 

innovation:integrating technological, market and organizational change, hur 
organisationer nästintill styrs in på detta teknologiska spår och att de är beroende av 
denna path. De nämner även att teknologin är en drivande faktor för produkter men att 
det är svårt för organisationer att ta till sig andra lärandeprocesser för utveckling. Det som 
sätter stopp för detta, menar ovan nämnda författare, är företagets kognitiva 
begränsningar. På grund av detta så gör företaget sig själva en björntjänst i slutänden då 
de indirekt låser sig till det teknologiska spåret. Förändringen som är nödvändig vid byte 
av spår kan alltså bli hindrad av företagets i stort sett egna begränsningar kognitivt sett. 
För att kunna komma över denna tröskel så kan IoM vara en nyckel till att våga ta steget 
mot en förändring. 

De fyra P:na; paradigm, produkt, position och process är fyra stycken dimensioner 
som en innovation kan finnas inom. Inom dessa dimensioner delar man in 
innovationen i radikala och inkrementella förändringar. Radikala innovationer är det 
som förändrar en hel marknad och gör den tidigare varan, processen eller tjänsten 
ålderdomlig. Det första P:et är paradigm och representerar ett skifte i den 
tankemodell och kontext som produkten/tjänsten finns inom. Det andra P:et 
beskriver en förändring i de produkter och tjänster en organisation erbjuder. Position 
beskriver förändringar i den kontext som innovationen finns i. Som ett exempel kan 
vara hur jeans gick från att vara ett arbetarplagg till att bli ett modeplagg. Det sista 
P:et är process. Detta P har fokus på hur en produkt eller tjänst skapas och levereras.  

 
 
 
 
 
 
Fig 5: Fyra dimensioner av  
Innovation. 
 
 
 
 
 

Dessa fyra olika dimensionerna av innovation kan beaktas som ett komplement till 
den meningsförändring forskarna vill visa på. En ignorans av dessa och hur själva 
ignoransen ignoreras kan vara en fara för organisationer menar Harvey, Michael 
G;Novicevic, Milorad M;Buckley, M R;Ferris, Gerald R, (2001), på och att det är av stor 
vikt att ej förbise detta. Kunskapen som organisationen besitter kan därför avvisas 
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genom att dessa är ej inom ens synfält eller nära associationsbild. Att hantera 
innovation och alla dess fördelar och nackdelar är en stor utmaning för flera 
organisationer. Det räcker dock inte att erkänna detta som en stoppkloss, att 
ignoransen inom en organisation i sig självt ignoreras utan en ledning eller chef måste 
reagera på detta och handla därefter. Tre sätt att införa förändring till organisationen 
är enligt S. Brusoni och G. Sgalari (2006) att med hjälp av ett genombrott eller en 
upptäckt implementera denna förändring. Nästa steg menar de på är att ändra på dels 
designprocessen och på utvecklingsprocessen för produkten. Liknande som den 
forskning utförd av Cromer, Dibrell och Craig (2011) så menar Brusoni och Sgalari på 
att det slutligen är beroende av hur entreprenöriellt beslutsfattandet är.  

Våra psykologiresonemang och argument är tagna ifrån Furnham och Kowalski och 
Westen samt de intervjuer vi har hållit. Merparten av de innovationstekniska 
referenserna har sitt ursprung från de vetenskapliga artiklar vi har tagit del av. 
Robotreferenserna är ifrån diverse intervjuer och tillika vissa verk såsom Öberg och 
Vergantis forskning. Dessa teorier kommer inte av denna studie komma att testas 
utan mer komplettera vår empiri. 

Utifrån detta underlag förväntar vi oss att kunna besvara våra forskningsfrågor som 
varit nästintill konstanta med några undantag av att vårt fokus har ändrats. Såsom att 
från att ha ett brett undersökningsspektrum till att ha ett smalt fokus på en till två fall. 
Forskningsfrågan och syftet blir därmed i slutänden detsamma.  

Teorin vi förvärvat hjälper oss att bygga på de fall vi studerat. Det färgar ju även vår 
datainsamling på så sätt att vi sökt efter närliggande eller ibland snarlika ämnen som 
kan göra att argumenten eller reliabiliteten blir lidande, alltså inte lika mångsidiga. 
Förförståelsen för de två huvudområdena innovation och psykologi bottnar i 
forskarnas skolgång under de föregående två åren på Innovationsprogrammet. Ett 
genuint intresse för yttre påverkan samt influenser på flera plan som till exempel 
globalisering eller samhället skapar en djupare förförståelse än vad som var planerat. 
I diskussionen kommer vi att använda oss av respektive robotfall där vi väver in den 
empiri vi samlat in. Teorin som tolkningsresurs är till hjälp men inte avgörande då 
forskarna anser att det måste framkomma att de även påvisar ett innovationsbidrag i 
och med studien och att empirin väger tyngre i denna explorativa studie. 

 

 

Empiri 

Empirin utgörs av att flera intervjuer har hållits, intervjudeltagarna har på något sätt 
varit insatta på ämnet robotik med allt ifrån hälsorobotik till datorprogrammering till 
att ha varit med att designa robotarmar och de har blivit insatta mer tydligt på plats 
vad IoM innebär. Det är alltså dessa intervjuer som vidare ska redogöras tillsammans 
med de fall vi arbetat med. En sorts första datainsamling var den business intelligence 
som utfördes i starten av processen. Resultaten av sökningen är ej av huvudintresse 
och den sökningsmodell vi har använt har blivit förpassad till bilagorna (se bilaga 
trendspaningstabell) Däremot är det en del i utvecklandet av våra fall och intressant 
ur en process och metodsynvinkel därför diskuteras det under rubriken metod (se 
metod sid 9) och diskuteras här i detta avsnitt som en del av de data vi samlat in. 

Som grund för utvecklingen av robotar i stort har vi arbetat fram en grundläggande 
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tidslinje över hur den industriella roboten har utvecklats.  Den är uppbyggd med en 
enkel tidslinje med tillhörande exempel för varje unikt årtal. Det som specifikt ska 
redovisas är även mätbara data för robotarmen, alltså den radikala 
meningsförändrande innovationen, men att man mäter den i till exempel ett visst 
antal exemplar sålda. De mätbara data vi har använt oss av är antal operationer som 
Da Vinci systemet har använts vid (Menciassi, 2010). Vid åkattraktioner så har vi tagit 
del av KUKA’s försäljningssiffror till nöjesfält i Danmark. Tidslinjerna samt de mätbara 
data hoppas vi kunna visa på vilken nytta ett stort företag såsom tillexempel ABB 
skulle kunna ha av att lägga till IoM i sin produktionsplanering. Detta är för att läsaren 
ska bli mer insatt i hur den har växt fram under decennierna. Den startar i modern tid 
med året 1951 med exemplet om den första industriroboten. Tidslinjen avslutas år 
2007 med tillhörande exemplet där TOMY en humanoid robot som kan röra sig precis 
som en verklig människa. De avsnitt vi ser i blått är av meningsförändrande karaktär. 
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Fig 6: Grundläggande tidslinje över robotens utveckling del 1. 
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Fig 6 Grundläggande tidslinje över robotens utveckling del 2. 
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De två ljusblå fälten i fig 5 och 6 visar meningsförändrande innovationer som har 
skett. Första fältet är Shakeys introduktion av artificiell intelligens. Människan kunde 
teoretiskt sett kunna bli överträffad av en robot i slutledning och planering, något som 
varit en myt fick nu lite mer sanning. Det andra fältet visar hur en robot kunde agera i 
miljöer som är hälsovådliga katastrofområden och kunde på så sätt sanera de skadade 
miljöerna och snabba på återhämtningen.  

Kundernas upplevelse var ett viktigt fokus då det är deras upplevelse  vi vill mäta. 
Merparten av den typen av information finns dock inte att hitta genom en direkt 
sökning utan lär läsas mellan raderna i de träffar vi fick. Dock så var en överhängande 
del av alla träffar en teknisk innovation, inte en meningsförändrande, som hade tillåtit 
slutanvändaren att prestera bättre. Många av de företag som dominerar 
robotikbranschen har väl utbyggda nätverk och en av de stora uppgifterna var att 
identifiera dessa för att kunna få en överblick över vart marknaden rör sig.  

En noggrann sortering av de produkter som vi fann var primärt då det kan vara lätt 
att förblinda sig av den tekniska förbättringen och tolka den som 
meningsförändrande. Här kan vi se hur kognitionsteorierna spelar in då den 
förförståelse eller scen som de intervjuade har påverkan på hur de uppfattar IoM.  
Tack vare en tydligare definition av IoM så var det möjligt att identifiera de potentiella 
fallen i intervjun.  
 

 

Fall ett   
 

Telekirurgi – Da Vinci systemet 

 
När endoskopin gjorde intåg på marknaden och möjliggjorde titthålsoperationer så 
var det en av de största förändringarna inom kirurgi sedan narkosen började 
användas. En titthålsoperation behövs det bara göras en liten öppning i patienten 
vilket minskar den påfrestning som man utsätter kroppen för vid en operation.  Vid en 
titthålsoperation så används långa, smala instrument med de skalpeller och greppdon 
som kirurgen behöver för att utföra ingreppet och även en liten kamera. Den här 
kameran handhas av en medhjälpare till kirurgen då hans händer styr instrumenten 
och bilden visas på en extern skärm bredvid kirurgerna. Det medförde att de var 
tvungna att titta bort från patienten och att kirurgen själv inte hade kontroll över 
kameran.    

År 1989 grundandes företaget Computer Motion. De hade som mål att göra stora 
tekniska förändringar inom sjukvården. Deras första bidrag till framtidens kirurgi var 
en robot som hette AESOP och kunde styra den kamera som användes. Med hjälp av 
AESOP, som vart godkänd av FDA 1993, så vart den person som var ansvarig för 
kameran ersatt med en produkt som kunde styra och kontrollera kameran med 
väldigt precision och med stor uthållighet; ett stort första steg för robotassisterad 
kirurgi. Den revidering som gjordes av produkten 1996 var tillförandet av 
röststyrning då kirurger kunde ha problem med att handha de pedaler som styrde 
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kameran.  
Vid samma tidpunkt så startade Intuitive Surgical sin verksamhet och började på 

allvar försöka konkurrera med Computer Motion som hade utfört lyckade operationer 
med sin nya prototyp ZEUS. Den roboten utförde inte bara kommandon som styrde 
kameran utan även de instrument som gjorde snitt och ingrepp. Dock så var det 
Intuitive Surgicals system Da Vinci som fick FDAs godkännande först, år 2000, och 
vart därmed den första kirurgiska robot som användes vid titthålsoperationer. Det 
som gav Da Vinci en stark fördel var dess ledade slutstycke. Den gjorde det möjligt för 
kirurgen att utföra en mängd rörelser med väldigt hög precision och flexibilitet i en 
väldigt liten sårkanal.  

Inom bara ett par år från godkännandet så hade Intuitive Surgical gått om sin 
konkurrent. Computer Motion hade försökt att skydda sin teknik genom att patentera 
den och i juni 2000 så började domstolsförhandlingarna om intrång från Intuitive 
Surgicals sida på patentet om tekniken som reducerade skakningar i kirurgens hand. 
Tvisten slutade med att Computer Motion gick in i Intuitve Surgical med hjälp av 
uppköp av aktier. Intuitive Surgical var nu störst på marknaden. För en helhetsbild se 
fig 7 nedan.  De orangefärgade delarna visar de krafter som skapar och påverkar och 
de ljusblå visar de resultat som påverkan hade.  

 

Fig 8: Helhetsbild av meningsskiftena inom telekirurgi. 

 

 
Ett av det mest revolutionerande stegen var att kunna utföra operationer på distans. 
Det hinder man såg var att den uppkoppling man behövde inte var tillräckligt 
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tillförlitlig. Med distans och rörelse som hinder så mobiliserar man en kirurgs 
kunskap med hjälp av robotik. En mening som förändras är närvaron av kompetens då 
läkaren inte längre behöver vara fysiskt närvarande vid ingreppet. Det har utförts 
lyckade operationer på extrema avstånd men då enbart i syfte att se om det är möjligt. 
Idag är avståndet ofta inte längre än att det är i samma byggnad.  

Från att antagligen ha uppfattningen att robotarmar endast är stora och osmidiga så 
förändras den till att de faktiskt är precisa instrument som kan utföra rörelser och 
ingrepp som traditionell kirurgi inte kunde. Kirurgens kompetens kommer inte att 
försvinna men den kommer delvis att bli ersatt av robotens möjlighet att utföra 
precisa och kontrollerade snitt och ingrepp.  Både patientsäkerheten samt att 
kirurgens kärriärslängd förlängs och kompetensen blir kvar i aktiv tjänst mycket 
längre då systemet kan hjälpa till att förhindra att skakningar från kirurgen inte 
drabbar patienten.  

 
Fig 9: Visualisering av meningsförändringen i Da Vinci fallet. 

 
 
 
 
 
Ett tydligt fall där vi kan se hur 

meningsförändrandet har förflyttat roboten 
från en roll som medhjälpare till att bli den 
som gör det finare snitten och mindre skadliga 
ingreppen på en människa och på vägen 
gradvis ersatt personal i operationssalen. De 
mätbara data på denna radikala 
meningsförändrande innovation är redovisad i 
två diagram. Första är sammanställd av Da 
Vinci, det företag som tillverkar dessa 
lösningar. Det är en sammanställning av 
prostataoperationer där vi kan se hur antalet 
ökar från 2003 fram till 2008 med 10,000 
utförda operationer till drygt 75,000 stycken 
operationer med hjälp av telekirurgi.  Fig 10 
ger en idé om hur det kan se ut på distans och i 

operationssalen.                     
Den tekniska innovationen i detta fall är stor men den meningsförändrande 

innovationen är minst lika stor. Nu när Da Vinci kan utföra de kommandon som 
kirurgen bestämmer på ett sådant bra sätt att kirurgen nu är, rent medicinskt, den 
sämre kirurgen är ett skifte i mening för slutanvändaren då denne alltid kan få den 
bästa möjliga operationen. Förutom de förbättringar i patientsäkerhet som denna 
produkt ger så har meningen med närvaro av kompetens flyttats. Den kirurg som ska 
utföra ingreppet behöver inte längre finnas på den ort som operationen ska utföras. 
Hittills så är det största avståndet 620 km till patient det största avståndet som 
brukats. Det ger även fördelar att karriären hos kirurger förlängs och även den 
skicklighet som medföljer en lång karriär förlängs då Da Vinci-systemet korrigerar 
darriga rörelser hos kirurgen. 
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Fig 10: Visualisering av en robotassisterad operation. 
 

 

 

Fig 11: Diagram ett: Förmedlar endast antal procedur man har valt att utföra med hjälp 
av da Vinci systemet. 
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Diagram två, fig 11 är av jämförande karaktär där vi ser en tydlig utveckling av hur 
Metropolitan’s Hospital i California har utfört prostataoperationer. Det handlar om ett 
intervall mellan 500 till 1000 behandlingar som utförts. Som diagrammet visar på så 
är antalet behandlingar av typen telekirurgi med hjälp av da Vinci prostatektomi 
ökande.                          

Fig 12: Diagram två. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fall två   

RoboCoaster 

Ännu ett övertygande fall kan utgöras av åkattraktionen som KUKA har sålt flera 
exemplar av. Attraktionen består i en industriell robot med sittplatser monterade på 
armen. Roboten kan röra sig i alla 3 dimensionerna och dessutom snurra 
passageraren.  Kunden kan programmera sin egen åktur på 1,4 miljoner olika sätt och 
på så sätt kan han eller hon i princip aldrig behöva åka samma tur om denne inte vill 
det. Från att ha varit en tillverkningsrobot till att vara en underhållningsrobot så går 
denna radikala innovation från en kontext till en annan och levererar där ett värde 
som slutanvändaren inte hade varken förväntat sig eller kunnat föreställa sig. Detta 
visualiseras i fig 13 nedan. Fig 14 visar hur åkattraktioner har utvecklats från de 
enklare Pleasure Gardens till KUKA’s Robocoaster. Utvecklingen är en övergripande 
grund för vidare förståelse för hur det har sett ut och en något större bild för vart det 
kanske kan leda i framtiden. Årtalen finns representerade i den högra kolumnen, 
typen eller namnet av attraktionen i mittenkolumnen och slutligen så visas meningen 
med dessa attraktioner i den vänstra kolumnen. 
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Fig 13: Visualisering av meningsförändringen i Robocoasterfallet. 

 

Fig 14 Tabell över Åkattraktioner, sammanställd av forskarna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid jämförelse med andra åkattraktioner så har Robocoastern flera fördelar. Den 
behöver ett mindre utrymme att stå på och den sköter över lag sig självt med den 
tillhörande programvaran som kunden kan programmera efter eget tycke. Detta är en 
tydlig ledtråd till hur IoM kan verka med hjälp av en industriell robot. Utöver ovan 
nämnda fördelar så är KUKA’s Robocoaste den första som får tillstånd att förflytta 
människor. KUKA har sålt till främst en nöjespark i Danmark och det är Legoland. 
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Följande fig 15 illustrerar hur den ser ut in action. Hur meningsskiftet ser ut från att 
bara ha standardiserade åkturer till att individen kan strukturera upp sin egen åktur.  

 

 History 
   Dec 2000 RoboCoaster Ltd founded 
   Dec 2001 Formal development partnership with KUKA Roboter for RoboCoaster project - 

RoboCoaster development (G1) begins 

  
RoboCoaster passes TUV certification for passenger operations and a new ride 
technology is born 

  First ten G1 RoboCoasters sold to Legoland Billund, DK 

  
RoboCoaster partners with Dynamic Structures Ltd to develop and integrate 
large format RoboCoaster solutions 

  Development of second generation RoboCoaster (G2) begins 
   Dec 2005 

RoboCoaster partner sales to date pass €10 Million (US$ 14.7 Million) 

  
RoboCoaster partners with University Stuttgart / Fraunhofer IPA to develop 
new technologies 

   Jul 2006 50th G2 RoboCoaster sold to major US client 
   Dec 2006 

RoboCoaster partners sales to date pass € 30 Million (US$ 42.5 Million) 

 
   Feb 2007 RoboCoaster partners with SNOX Engineering Group BV, to develop ‘state of 

the art’ autonomous ride vehicle technology 
   Mar 2007 Advanced AGV rides and third generation RoboCoaster (G3) begins 

consecutively 

  
Dynamic Structures Ltd and RoboCoaster reach 10yr development and sales 
agreement, and take RoboCoaster business and expanded attractions portfolio 
to global market 

   Oct 2007 RoboCoaster reaches agreement with Gibbs Engineering Ltd, to take high 
speed amphibian technology into the amusements and park rides sector 

 
Fig 15: En historisk översikt av utvecklandet av RoboCoaster, hämtat från 
robocoaster.com, 2011-12-22. 
 
År 2001 sålde KUKA sina första Robocoasters till Legoland i Danmark. År 2006 
kommer de upp i 50 sålda RoboCoasters då i den uppdaterade versionen G2, andra 
generationens RoboCoaster. Ett år senare 2007 så expanderar de på den globala 
marknaden med hjälp av ett avtal tillsammans med Dynamic Structures. Redan 2006 
så hade KUKA och dess partners kommit upp i en vinst på 30 miljoner euro. Den 
tekniska utvecklingen av RoboCoastern är utvecklad genom tre steg än så länge där vi 
har första, andra och tredje generationens teknik involverad i åkattraktionen.  

En meningsförändring som kan ses är övergången från den klassiska bilden av en 
orangefärgad industriell robot som människor av säkerhetsskäl ska hålla sig borta till 
en åkattraktion där människor och maskin måste vara närgångna för att tillsammans 
kunna skapa denna unika upplevelse. Just denna intimitet med en industrirobot är 
något som inte har åstadkommits tidigare och definitivt inte i den utsträckning som 
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har skett nu. Åkattraktioner genom tiderna har i mångt och mycket rört sig i samma 
upprepande mönster åktur efter åktur så kan nu Robocoaster ge användaren 
möjlighet att kombinera sin åktur på ett sådant sätt att denne inte behöver åka samma 
åktur om så inte önskas.  

 
 

 

 

Intervjuer  

Ragnar Tengstrand 14/11-11 

Intervjun ägde rum på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Den utfördes av Kristoffer 
Andersson och Emelie Olsson. Den intervjuade var Ragnar Tengstrand som är 
industridesigner och är även handledare åt Åsa Öberg.  
 
Eftersom Ragnar är Åsas handledare så var han redan insatt i den forskningen och hur 
hon ser på IoM. Ragnars syn på IoM var lite mer skeptisk, enligt honom så ser han på 
KUKA’s försök till IoM som marknadsföring. Alltså ett publicitetstrick och inte ett 
försök till att skapa Innovation of Meaning. För närvarande har KUKA sålt ca 200 
robotar men enligt Ragnar så är det inga volymer inom robotförsäljning där en siffra 
på kanske 100 000 är ett acceptabelt resultat.  

Vi diskuterade industridesign inom robotik och hur den processen ser ut idag och 
hur den har sett ut. Det som kom upp till ytan var hur designen var tillsatt allra sist i 
processen av framtagandet av en robotarm. Det som har förändrats är att designen 
tillkommit i början av processen precis som tekniken eller vad den ska användas till, 
dess syfte så har den fått utrymme i starten av en produkt såsom en robotarm i detta 
fall. Från att ha gått i en hierarkisk beslutsprocess till en platt produktionsprocess där 
design och teknik är likvärdiga varandra.  

Andra förändringar som Ragnar sett tydligt inom tillverkningsindustrin är hur den 
har sakta överförts till andra marknader såsom paketering såsom i Norge där det finns 
robotarmar som målar eller vid konfektyrhantering. En stor förändring som vi 
diskuterade var skräddarsydd mjukvara som möter slutanvändarens behov till 
exempel Robotstudion där kunden köper programvaran med en viss kunskapsbas.  

 
 

Andreas Eriksson 16/11-11 

Intervjun skedde på ABB i Västerås i ett avskilt konferensrum. Kristoffer Andersson 
och Erika Hedberg genomförde intervjun. Den intervjuade var Andreas Eriksson, 
Global development manager på ABB i Västerås. 

Vår forskningsfråga och IoM förklarades med hjälp av några fall och illustrationer på 
en whiteboard. Eriksson uttryckte att han förstod vad intervjun skulle handla om 
redan innan tack vare mailkontakt och telefonkontakt. Han gav några exempel på, vad 
han ansåg vara IoM. Dock så hamnade dessa inom ramen för tekniska innovationer. 
Många av de exempel Eriksson gav var av den karaktären och konceptet IoM var svårt 



 

 

29

att greppa. Eriksson talade om paketring, paletering, konstruktionsindustri och 
lantbruk samt att dessa är områden där meningsförändring bör undersökas mer. 
Eriksson pratade även om Truck Washer som tvättar sopbilar. Anställda undviker på 
så sätt det giftiga ämnen som kan finnas i den miljön. Han tryckte även på Solar-
industrin som tillverkar solceller. Det har skett en stor förändring i tillverkning som 
har medfört att industrin har ökat i tillväxt. Hanteringen av LCD-skärmar förändrades 
på 80-talet då en robotarm infördes för att underlätta hanteringen. Förutom dessa fall 
så hade Eriksson svårt att komma på flera. Han skulle återkomma om han hittade fler 
fall med tillräckligt mycket mätbar data. Vi fick dock bekräftelse på att Robocoaster 
var en IoM och att branschen bör lära sig att titta i andra, mer radikala, riktningar än 
den gör nu. Det som håller tillbaka utvecklingen är det rent ekonomiska, då man vill 
maximera vinsterna. 
 
 
 

Adam Hagman 18/11-11 

Intervjun ägde rum på Robotdalen i Västerås. Den utfördes av Kristoffer Andersson, 
Emelie Olsson, Erika Hedberg tillsammans med Åsa Öberg. Den intervjuade var Adam 
Hagman entreprenör och ansvarig över Hälsorobotiken på Robotdalen.  

Det vi först kom in på är hur man definierar en robot. Enligt Adam var det att den kan 
planera, känna och agera. Det exempel han kom på som skulle kunna vara nära IoM 
var Giraff, en mobil kommunikationsställning med en inbyggd skypekamera i princip. 
Vi kom snabbt in på flera olika sorters robotar likväl inom hälsorobotik till exempel 
exoskelett som skulle kunna användas till rehabilitering och andra servicerobotar. De 
kompetenser som robotar har eller kan tilldelas anser Adam att låta de utöva eller att 
vi ska ta vara på. Till exempel om jag som människa har en viss kompetens i tal så ska 
jag stå för den kompetensen och om en annan har större kompetens i att dansa kan 
den få ha hand om det. Detta anser Adam ska tillämpas på robotar på ungefär liknande 
sätt. Robotar har ju vissa kompetenser precis som vi människor har olika beroende på 
vilka vi är. Det som är i fokus under hela intervjun är robotar med just medicinska 
kompetenser eller som kan anpassas till medicinska syften. Ett annat exempel på detta 
är Bestic som hjälper människor att äta då till exempel armar saknas eller deras 
funktion är nedsatt. Graden av självständighet ökar för individen som är i behov av 
Bestic.  

Det etiska är en stor del av processen när man ska ta fram till exempel robot som ska 
användas inom vården. Hur upplever de äldre (slutanvändaren) en robot som tar 
hand om dem i vissa scenarion? Det är även, menar Adam, kulturellt betingat hur 
denna upplevelse skiljer sig mellan vissa individer och hur vi ser på robotar över 
huvudtaget. Han tar också upp att skepticismen som här kan uppkomma måste 
elimineras vid interaktion med slutanvändaren för att inlärningskurvan ska bli så kort 
som möjligt.  Det som vi som människor måste komma ihåg är att Hälsorobotiken 
minst av alla vill göra det sämre för människan. Hälsorobotiken vill se mer human 
vård, att flera ska vara eller känna sig mer självständiga, stimulera till mer fysisk 
rörelse och ej främja stillasittande. Detta finns även för de som utövar vården, för 
tillfället finns Kermit som testas på sjukhus i Eskilstuna och Västerås. Kermits 
funktion är att minimera tunga lyft för anställda samt att den ska utföra enklare 
sysslor såsom hämta lakan eller andra förnödenheter istället för att utbildad 
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vårdpersonal ska lägga tid på logistiska ting. Det som Adam inte tycker vi kan blunda 
för är att det kommer förr eller senare en rejäl tillväxt här på jorden och speciellt att vi 
faktiskt blir äldre och äldre. Vart ska vi då vända oss? Vilka ska ta hand om oss då? 
Han spår en framtid att om 10-15 år så kan vi komma att ha betydligt mer robotar i 
vardagen (här inräknat hemrobotar såsom dammsugare etc etc). Men det som 
fortfarande alltid kommer vara i fokus är att vi är mänskliga och att vi alltid har behov 
av en social gemenskap. 
 

Dimiter Driankov 28/11-11 

Intervjun ägde rum på Örebro Universitet. Den utfördes av Kristoffer Andersson, 
Emelie Olsson, Erika Hedberg tillsammans med Åsa Öberg. Den intervjuade var 
Dimiter Driankov. Forskare och är med och driver Forskarcentret ASS samt ansvarig 
för Fältrobotik på Robotdalen.  
 
Intervjumallen som hölls under denna intervju innehöll de värdeord som vi ville hålla 
oss till, se bilaga med värdeord. Det tydligaste som kom fram under intervjun var 
vikten av internet och kopplingen till robotik. Denna länk mellan de två 
komponenterna är av yttersta vikt vid till exempel programmering samt vid 
interaktiva instanser där roboten utgör plattformen för interaktionen. Ett annat 
tydligt fall där det har implementerats är Giraff vilken används som ett hjälpmedel i 
äldrevården. Dimiter menar på att man maximerar fjärrnärvaron för de utifrån som 
ska kommunicera med den äldre i hemmet. Giraff själv är mobil vilket gör att den 
äldre inte behöver tänka på en extra person utan kan endast ha sig själv i fokus vid 
interaktion.  

Vi kommer in på DaVinci systemet och han nämner att det antagligen är det mest 
avancerade just nu ute på marknaden. Han tar upp att den är extremt komplicerad 
med dess funktioner och dels så är det ytterligare momentet att kunskapen är en stor 
faktor i att detta ska fungera optimalt. Denna kunskap hos kirurgen måste dock 
kompletteras av en acceptans av att använda sig av robotar vid en operation. Vi 
fortsätter att diskutera denna acceptans som en del av processen vid 
skärningspunkter och med denna acceptans så anser Dimiter att det faktiskt kan ske 
någonting drastiskt.  

Robotdalen och Hälsorobotikavdelningens roll i Giraffprojektet är för närvarande att 
utvärdera acceptansen och hur mottaglig man som person är för Giraff. Han ser tydligt 
en skillnad mellan till exempel Sverige och Italien där vi i Sverige kan vara helt okej 
med teknik men väldigt misstänksamma med vad den gör med oss. Italien däremot är 
väldigt misstänksamma mot teknik i sig men öppna för förändring.  

Vidare diskuteras värdig teknik och hur det kan implementeras inom den 
primärvård som utövas på Ängen, ett komplex för äldrevård med egen vårdcentral 
med mera. Där försöker de skapa ett värdigt övervakningssystem med hjälp av 
robotik. Vi blir sedan hänvisade att tala med Ingemar Reyier som är ansvarig för 
industrirobotik på Robotdalen. När vi diskuterar first mover och varför vissa tar det 
första steget mot en radikal innovation kom Atlas Copco snabbt upp som exempel. De 
använder sig av autonoma mobila caterpiller’s i gruvmiljö i Australien bland annat. 
Först när Atlas Copco bestämde sig för att satsa så kom konkurrenterna efter enligt 
Dimiter. Han ser inte heller framtiden för industriella robotarmar som positiv i 
allmänhet. Han tror att den hänger på hur acceptansen, säkerheten och systemet är 
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konstruerat. 
 
 

Ingemar Reyier 29/11-11 
 

Intervju med Ingemar Reyier. Kristoffer Andersson och Erika Hedberg intervjuade. 

Samtalet började med en förklaring av den forskning som Kristoffer, Emelie och Erika 
bedriver och skillnaden och likheten med den. Reyier förklarande sin verksamhet på 
Robotdalen. Intervjun var riktad åt att förstärka de fall vi redan hade och frågorna var 
därför öppna i sin karaktär då vi ville att Reyier fritt ska kunna berätta.  

Reyier berättade om sin syn på IoM och förklarade hur han ansåg att IRB 6 var en 
meningsförändrande innovation när den kom ut 1976. Den såldes till Magnussons en 
månad efter att den visades på en mässa. 7 år senare, 1983, ville ASEA köpta tillbaka 
roboten för att installera den på ett museum då den var den första som nådde den 
kommersiella marknaden . Magnussons vart erbjuden en ny ersättare till IRB6 men 
avböjde. Tills slut så genomfördes bytet och ASEA fick tillbaka IRB6.  

Samtalet gick vidare in på Erikas delforskning. Reyier förklarade hur tidigare 
industrirobotar styrdes med hydralik och när IRB 6 kom så var det den första 
helelektriska industriroboten. Grunden till dess utveckling var lanseringen av 
mikrodatorn och ASEA frågade sig hur man kunde använda denna teknik. IRB6 
presenterades för dåvarande VD:n Kurt Nicolin som slutkonceptet av en tids 
skunkwork. Enligt Reyier så var det så mycket av produktinnovation gick till.  

ASEA kom på att man via mikrodatorn kunde styra roboten mer exakt. Man kunde 
göra banföljning och öppnade upp en ny värld med nya applikationer som exempelvis 
bågsvetsning där repeterbar bana möjliggjorde massproduktion. Största misstaget av 
ASEA var att inte patentera IRB 6. De innehade ett försprång, men de andra kom 
snabbt ikapp.  

Erika fortsatte med att fråga om det fanns några äldre exempel på 
meningsförändrande innovationer. Reyier berättade då om det första patentet från 
1954 och att det var den allra första hydrauliska roboten. Trallfa utvecklande en 
målningsrobot 1964-1967.  Det var en hydraulisk tvåarmad målarrobot som skulle 
måla skottkärror, på den tiden ett farligt och hälsovådlig uppgift. Företaget fortsatte 
dock att utveckla sin robot och gick så småningom över till att enbart tillverka 
industrirobotar. Endast 69 stycken såldes. 

Reiyer fortsatte att redogöra för viktiga delar inom utvecklingen av robotik. Från 
1960-talets point-to-point operationer, fram igenom 70-talets utveckling av denna 
teknik och till 1990-talets offline programmering av enheter. Den stora skillnaden 
kom med Robotstudion där man kunde både programmera och simulera innan man 
skickade ner informationen till enheten. Det man gjorde förut var att programmera 
mjukvaran för att senare gå ner till den aktuella enheten och provköra den i manuellt 
läge. Robotstudio var en stor innovation då man kunde genomför stora förändringar 
samtidigt som tillverkning pågick och man slapp stora driftstopp. 
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Diskussion 

För att koppla samman forskningsfrågan med teorin och data så tänkte vi åter 
presentera forskningsfrågorna för att därefter med hjälp av teori och den insamlade 
empirin diskutera fram passande slutsatser.  

 

Hur kan man definiera meningsförändring med hjälp av två fall? Vad har det för 
koppling till perceptionsteorier och kognition? Hur kan man tillämpa detta inom 
industrirobotiken? 

 
Det som studien bygger på är att Innovation of Meaning kan vara en del i en radikal 
meningsförändrande innovation och hur slutanvändarens perception av en produkt 
förändras i och med att kontexten för produkten blir en annan. Till stöd för detta så 
kan IoM implementeras tillsammans med modellen Fyra dimensioner av innovation, 
se modellen på sid 32, under rubriken teori. Den abduktiva slutledningen hjälper oss 
här tillsammans med den undersökande empirin samt tidigare forskning att visa att 
det finns en koppling mellan slutanvändare och de innovationer som 
uppmärksammas som meningsförändrande. Det problematiska är att fastställa 
fenomenet som ett konkret vedertagande. Om vi ska se till teorierna inom kognitionen 
så finns det flera faktorer som pekar på att individers uppfattningar är högst 
personliga och därför kan utgöra ett underlag för denna typ av meningsförändrande 
inom organisationer. Eftersom det är en ny dimension inom innovationen som vi 
faktiskt vågar benämna det som en av dessa eller så kan det vara ett komplement till 
den föregående modellen Fyra dimensioner av innovation.  Det kan diskuteras om det 
verkligen är nödvändigt med en femte dimension för modellen. En alternativ modell 
skulle kunna vara en kombination på två av dimensionerna, paradigm och position, då 
båda fallen har drag ifrån båda dessa dimensioner och som går så pass hand i hand att 
det kan vara svårt att beskriva ett meningsskifte utan att ta med de båda 
dimensionerna. I fallet med Robocoaster är närvaron av en industriell robot i en 
nöjespark en förändring i vart man vanligen ser sådana robotar i aktion och det på 
sättet som användaren är van att tänka sig hur både en attraktion beter sig samt 
närheten till en industrirobot. I fallet med Da Vinci systemet går de båda 
dimensionerna hand i hand då man använde industriell robotteknik för att skapa 
kirurgisk robotik för att förändra hur kirurgi skulle utföras. Enligt de fall, som empirin 
delvis bygger på, så ser vi tydliga trender att företag och marknaden är hungriga efter 
dessa sorters meningsförändrande innovationer. Mönstret som de 
meningsförändrande innovationerna kan uppfattas ha kan förefalla ha flera 
anledningar. En av anledningarna kan vara att det finns till exempel ett slumpmässigt 
händelseförlopp där det inte var en planerad handling att införa någonting nytt, till 
exempel ny eller oväntad teknik, inom en annan marknad eller kontext. Tillsammans 
med slump och ett begrepp som är svårt att ta på kan det förefalla att en organisation 
inte är öppna med att använda sig av detta som en del i deras produktutveckling eller 
innovationsprocess. Beslutsfattandet kan här tas i en entreprenöriell anda för att höja 
graden av hur radikal innovationen är men även utgöra ett fönster av möjlighet. Som 
exempel kan vi se hur KUKA använde hjälp ifrån en extern entreprenör för att få 
inspiration till Robocoaster. Ett annat tydligt exempel på entreprenöriellt 
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beslutsfattande kan personifieras i den avlidne Steve Jobs, före detta VD på Apple. I 
artikeln, How Steve Jobs Proved Venture Capital Wrong, som diskuterar hans 
beslutsfattande som visade på att han vågade ta ett beslut som han trodde själv på och 
som han trodde skulle gynna sitt egna företag. Från andra håll så var detta ett fall av 
solkart ignorering av företagets egen ignorans. Om större företag hade lyssnat på Jobs 
hade detta gynnat de själva. 

Här kan man också se hur first mover & second mover advantage (Hamrefors, 2009) 
har sin inverkan på branscherna, särskilt i fallet med Da Vinci då Computer Motion 
provade marknaden men sedan vart både utkonkurrerade och övertagna av Intuitive 
Surgical. I fallet med Robocoaster så har vi ännu inte sett en second mover på 
marknaden.Det som kan ses som ett meningsskifte införlivas vanligtvis i ett senare 
stadium då marknaden eller målgruppen har accepterat produkten.  
 Om man då knyter samman perceptionen och top down och bottom up processering 
tillsammans med Fyra dimensioner av innovation kan vi se vikten av att faktiskt 
indirekt se hur dessa meningsförändrande innovationer påverkar slutanvändaren och 
på så sätt skapar antingen en meningsförändring för denne eller ej. Om det inte är en 
meningsförändring för mig personligen så kanske det finns möjligheter att förstå 
varför han eller hon inte håller med om att det är meningsförändrande och på så sätt 
åtgärda detta. För att verkligen förstå en annan individ som så många marknader 
försöker att göra i allmänhet så torde detta vara ett möjligt sätt att gå vidare med 
meningsförändrande av olika produkter eller tjänster. 

Enligt de kognitionsteorier samt de perceptionssätt som har diskuterats under 
inledningen samt teoriavsnittet kan det länkas samman med de intervjuer som utförts 
där vi kan se att det är högst individuellt hur man uppfattar meningsförändrande. Det 
verkar alltså stämma att det finns ett individuellt sätt att uppfatta IoM efter de 
intervjuer som utförts under studiens gång. Det som främst framkommit vid den 
individuella uppfattningen har varit att det märks att de intervjuade lägger till deras 
egna intresseområden tillsammans med det nya fenomenet vi försöker förmedla för 
att sedan ge svar på frågorna som ställts. De har kontinuerligt svarat med exempel 
från deras respektive intresseområde eller expertområde. En faktor som kan ha 
påverkat är intervjupersonernas individuella kunskapsnivå och närmiljö i form av 
arbetsplats. Exempel som har en del nya egenskaper men samtidigt det välkända, som 
de är vana med och trivs med, har det varit lättare att förklara IoM med. Kontexten 
finns alltså som ett centralt begrepp där denna eller produkten byts ut för att kunna 
anpassas till respektive intervjuperson.   

Om man skulle knyta dessa två teorier till vårt examensarbete så skulle vi kunna visa 
hur en meningsförändring faktiskt går till hos individen. Denne blir påverkad inte 
bara av hur innovationen ser ut idag utan hur hans eller hennes upplevelser av 
liknande produkter sett ut tidigare. Denna länk skulle kunna komplettera 
utvecklingen av meningsförändrande innovationer inom industrirobotbranchen. Om 
man då knyter samman perceptionen och top down och bottom up processring 
tillsammans med Fyra dimensioner av innovation kan vi se vikten av att faktiskt 
indirekt se hur dessa meningsförändrande innovationer påverkar slutanvändaren och 
på så sätt skapar antingen en meningsförändring för denne eller ej. Företagets roll kan 
även här få hjälp av teorierna om paths och hur organisationer är låsta vid teknologin. 
För att verkligen förstå en annan individ som så många marknader försöker att göra i 
allmänhet så torde detta vara ett möjligt sätt att gå vidare med meningsförändrande 
av olika produkter eller tjänster. 
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Beskrivning av innovationsbidraget 

 
Det innovationsbidrag vi har gjort kommer förhoppningsvis kunna tillföra nytta till 
Innovation of Meaning som ett mer befäst begrepp som företag ej ska vara rädda för 
att använda sig av. För att vidare kunna utveckla innovation krävdes det att vi inte 
fastnade inom ramen av just innovation utan att vi ställde oss med de 
psykologiglasögon som vi förvärvat oss genom tidigare utbildning och gav det en 
starkare grund att stå på. Det att kunna bidra till fronten av innovationsforskning har 
varit en drivande faktor under processens gång. Just att det är av vinning att arbeta 
med IoM, främst inom de företag som producerar industriella robotarmar, är 
någonting som vi hoppas kunna bidragit med.  

Det innovationsarbete vi har utfört är att vi har använt oss av innovativa metoder 
tillsammans med erkända forskningsmetoder för att kunna ge en djupare förståelse 
för Innovation of Meaning. Dels har vi använt oss av sökningsmodellen Business 
Intelligence och intervjuer. Sedan har vi aktivt använt oss av mikropauser i vårt arbete 
när vi har utfört faktasök eller dokumentskrivande. Den inkubationstid vi har erfarit 
tillsammans med de mikropauser som vi aktivt arbetat för att ha är även det en del av 
innovationsarbetet. Processen finns beskriven under metoddelen kompletterad med 
en visualisering av forskarnas innovationsprocess (se fig 2 och 3). 

Arbetet utgörs av en forskningsdesign där målet har varit att kunna visa på 
sambandet mellan perceptionsteorier och Innovation of Meaning. Nämnas ska även 
att detta uppdrag har sitt ursprung i Öberg och Vergantis forskning som för övrigt är 
en del av Öbergs doktorsavhandling därav kan vi se en stark forskningsdesign på 
studien. Istället för att aktivt söka implementera någonting redan befintligt anser vi 
att vi har kommit en bit på vägen med att befästa IoM som begrepp teoretiskt med 
hjälp av praktiska intervjuer och Business Intelligence samt de fall vi studerat 
närmare. Denna mix av teoretisk och praktiskt arbetssätt anser vi kan gagna en 
innovativ process och modellen Fyra dimensioner av innovation (se fig 4). 
Tillsammans med produktion, process, position och paradigm kan ytterligare en 
dimension utgöras av meningsförändrande innovationer.  

Kvaliteten på arbetet blir därmed relativt hög för att vi har använt oss av en 
abduktiv kunskapshämtning som sedan blandats med den praktiska empirin. Värdet 
som studien kan ge intressenterna anser vi kan bli en del av en ny syn på 
meningsförändrande innovationer där slutanvändarens upplevelse är i fokus och på 
så sätt kan företag finna nya marknader eller finna andra möjligheter som ej 
uppenbarat sig tidigare. Detta kan i sin tur leda till flera meningsskiften för deras 
produkter eller hur deras beslutsfattande designas i framtiden.  

Genom att använda oss av denna situationsanpassade sökmetoden så använder vi 
oss av ett kreativt sätt att utföra studien. För att ytterligare belysa vår kreativa 
arbetsprocess så har vi även en reflekterande videodagbok där vi tillsammans tar upp 
och beskriver vår studie. Tillsammans med mikropuaser så har vi tagit 
betygskriterierna på allvar och förhoppningsvis mött samtliga kriterier.  
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Begreppen och hur dessa är kopplade till IoM 
 

Perception är kopplat till meningsförändrande på individnivå då det är bevisat att ens 
individuella uppfattning är avgörande när en sådan mening förändring. Detta har med 
ens inre visualisering att göra (Smith&Kosslyn, 2009). En meningsförändring av 
denna inre visualisering för en individ kan vara avgörande om denne ser produkten 
ifråga som meningsförändrande eller ej. Modellen för hur innovation kan ses som flera 
parametrar, Fyra dimensioner av innovation, kan kopplas till våra teorier med hjälp 
av att en meningsförändrande produkt kan visa sig ha flera andra attribut såsom en ny 
kontext eller en annorlunda framtagningsprocess jämfört med den gamla. Begreppet 
epiphany kan i denna studie ställas lika med emergens, då ordets direkta översättning 
blir uppenbarelse. Emergens är bättre lämpat för studien då vi kan överföra modellen 
Fyra dimensioner av innovation tillsammans med Verganti och Öbergs graf som visar 
på hur teknologin samspelar med mening. För att kunna få en helhetsblick kan vi 
sedan koppla percpetionen från individnivå med dessa två modeller från 
innovationen. För att tydliggöra detta så har vi konstruerat vår egna modell som är en 
mix av det ovanstående.  

 
Fig 16. Forskarnas egna modell av de parametrar som återspeglar IoM. 
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Slutsats 

  

Innovationsbidraget som sådant kan besvara forskningsfrågorna med att det 
finns ett samspel mellan den meningsförändrande innovationen samt 
slutanvändarens perception av denna. I de noder vi skapar genom hur 
människan uppfattar objekt läggs till en grund hur lätt det är att förstå och 
varsebli den meningsförändring som finns i de fall författarna presenterar. 
Den grundläggande bilden av ett objekt, i detta fall en industrirobot, måste 
utmanas på ett medvetet sätt så att nodsystemet byggs ut permanent. Denna 
utmaning bör göras tydlig för att inte associationerna lätt ska kunna förbises.    
Via Tidd, Bessants och Pavitt (2005) teorier om hur organisatioenr svarar 
inför teknologi och dess stigar (paths) så kan vi anta att percpetion kan hjälpa 
till att bygga en bro till den nya stig som kan kallas IoM. En teknisk innovation 
som tidigare har bedömts efter de krav som finns på den teknologiska stigen 
kan tvingas bli bedömt på ett helt annat sätt när den sätts i en annan kontext 
där den tekniska dimensionen inte är av samma betydelse. I den bedömningen 
kan de noder som människan har få en betydelse för förståelse av den 
meningsförändrade delen av innovationen.  

De belägg forskarna lagt fram under studiens gång kan tolkas på så sätt att 
det finns ytterligare en dimension inom innovation att utforska vidare. 
Företagen som kan se detta som ytterligare en dimension till modellen Fyra 
dimensioner inom innovation kan dra nytta av dess effekter. En kombination 
av paradigmskiftet och position i Tidd och Bessants modell skulle kunna vara 
en visualisering av IoM som skulle kunna vara ett första litet steg till ett 
förtydligande av ämnet. Dessa effekter kan spåras till andra 
marknadskontexter samt dörrar mot nya möjligheter. Dels att ha en öppen 
inställning till denna möjlighet och hur och av vem beslutsfattandet utförs så 
kan meningsförändrande frigöras. Det ligger även en del i sorten av 
beslutsfattande som görs av organisationen i fråga, inte bara produkten eller 
slutanvändaren i deras egen dimension utan, också hur besluten fattas och av 
vilka. Att beslutsfattande är i centrum kan det även tolkas som. 

Det finns en aspekt av meningsförändrande som kan uppfattas olika av olika 
slutanvändare. De kognitiva noderna förändras när meningen av produkten 
förändras eller sätts i en ny kontext och att slutanvändarens perception spelar 
en roll vid en meningsförändrande innovation såsom RoboCoastern eller 
DaVinci systemet.   
 
 
 
Metodreflektion 
 
Enligt de metoder forskarna använt så är det passande för studiens syfte. Det 
som kunde gjorts annorlunda är att intervjumallen var av en mer 
standardiserad karaktär så att validiteten kunde ha stärkts utav detta. Av 
tidsskäl kunde forskarna från början valt att använda sig av den ena eller den 
andra metoden, alltså att antingen välja att undersöka fenomenet med hjälp av 
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kvantitativ eller kvalitativ undersökning.  
 

 

Vidare forskning 
 
Att rekommendera till nästa forskningsansats kan vara att undersöka hur 
tolkningar inom organisationer görs och hur vetenskapen kan visa på ett 
samband mellan associationsnätverk (Kowalski och Westen, 2009), Weicks 
teorier om tolkande och meningsskapande (Weick, 1979) och IoM (Öberg och 
Verganti, 2010). Ett annat förslag kan vara att få primärdata från företagen 
som har dessa fall, KUKA och DaVinci systems för att få ännu mer djup och 
material till meningsförändrande faktorer eller nyckelpersoner som gjort detta 
möjligt. För att ytterligare visa på en meningsförändring så skulle vidare 
forskning kunna fördjupas i den mer mjuka delen av de som vi kallar för 
meningsförändrande innovation. Det vi ser mest av i dagsläget är hur det är de 
hårda värdena såsom ekonomi samt vinst och prestanda som har det 
avgörande i produktutveckling. Det är icke att förglömma att design givetvis är 
en framstående del i produktutvecklingprocessen men det är när den 
övergripande meningen förändras som det går att diskutera de mjuka värdena. 
För att befästa meningsförändring och Innovation of Meaning så kan det vara 
av intresse för vidare studier att kunna visa på en positiv utveckling av denna 
sortens utveckling. 
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tml                                                                                                                                   
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Tillgänglig 111123 kl 13.47 

Fig 10: http://www.gdr-
robotique.org/Templates/journees_gdr/2010/j1/Arianna_Menciassi-SSSA-
Pisa.pdf                                                                                                                                        
Tillgänglig 111123 kl. 11.11 

 

Fig 11: http://www.intuitivesurgical.com/hospital-
programs/success_stories.html                                                                                      
Tillgänglig 111123 kl 13.33  

 

Bilagor 

Intervjumall 

 

Värdeord till Regnar Tengstrand 

Innovation of meaning, historia, ABB, trender 

http://www.ipr.mdh.se/index.php?choice=staff&id=0398  

 

Värdeord till Andreas Eriksson 

meningsförändring, ABB, fall (case), slutanvändare  

Mobilnummer: 0703220036  

 

Värdeord till Adam Hagman  

innovation of meaning, hälsorobotik, äldrevård, socialt entreprenörskap, 
slutanvändare, trender 

http://www.robotdalen.se/Om-Robotdalen/Kontakta-oss/Adam-Hagman/  

  

Värdeord till Dimiter Driankov 

meningsförändring, slutanvändare, utveckling,  

http://www.oru.se/nt/Dimiter_Driankov  

 

Värdeord till Ingemar Reiyer 

Meningsförändring, robotdalen, historik, ABB 
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http://www.robotdalen.se/sv/Om-Robotdalen/Kontakta-oss/Ingemar-Reyier/  
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Bilaga trendspaningstabell 

  

 

VAD SVERIGE EUROPA VÄRLDEN

Tillverkning
Födotillverkning

Textiler

Träindustri

Plast & oljeindustri

Mineralbaserad indu.

Elektronik

Transport, ej bil

Hantering
Gjutning

-->Metall

-->Plast

Paketering

Svetsning

Dosering

Rengöring

Fältrobotar
Odling

Mjölkning

Skogsindustri

Rymdindustri

Gruvbrytning

Rengöring av ytor

Nukelärindustri

Vägbygge

Husbygge

Logistik
Postsortering

Lagerhållning

Frakthantering

Annan Logistik

Säkerhet & räddning
Bomb & Brand

Övervakning

Försvarsindustrin

-->Luftburet

-->Markburet
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