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Framväxande trender i form av ökad globalisering, snabb teknologisk förändring, ökade krav på 
socialt ansvarstagande och en uppluckring av många branscher ställer krav på svenska företag att 
förändra sina produktframtagningsprocesser. Artikeln sammanfattar tongivande trender, diskuterar 
stängd och öppen innovation, redogör för förväntade framtida förändringar i produktframtagning 
genom så kallade ”X-faktorer”, och diskuterar implikationerna av dessa förändringar.

Framtidens produkt-
framtagningsprocess i 
svenska företag
– vilka trender påverkar mest och hur behöver 
företagen förändra sina utvecklingsprocesser? 

av Johan Frishammar, Vinit Parida och Joakim Wincent

Sverige ligger väl till i internationella innovationsmätningar. 
Exempelvis så bedöms Sveriges innovationsförmåga som 
bäst i Europa enligt European Innovation Scoreboard, och 

Global Innovation Index placerar Sverige i topp i en jämförande 
studie av 141 länder. Trots dessa resultat finns anledning till oro. 
FoU-utgifterna som andel av BNP har sjunkit över tid, och Sverige 
anses av vissa prestera relativt låga nivåer av innovativ output i för-
hållande till de höga summor som satsas på FoU. En trend är också 
att företag flyttar FoU utomlands, som i fallen med AstraZeneca i 
Mölndal eller (före detta) Sony Ericsson i Lund. Andra bolag såsom 
Volvo Construction Equipment och Volvo Cars direktinvesterar i 
FoU-centra utomlands. Det innebär att det finns all anledning att 
fundera kring hur framtidens innovations- och produktframtag-
ningsprocesser i svenska företag kan tänkas se ut, och vilka trender 
som kan tänkas påverka utformningen av dessa.

För att belysa denna fråga har vi genomfört en intervjustudie 
av ett 30-tal svenska företag, bland annat BillerudKorsnäs, LKAB, 
Höganäs, Volvo Construction Equipment och Volvo Cars, Ericsson, 
Sandvik, SCA, ABB, Atlas Copco och Vattenfall. Även mindre företag 
och tjänsteföretag har intervjuats. Vi har också gjort en genom-
gång av både akademisk och populärvetenskaplig litteratur, vilket 
bidragit med ytterligare insikter.

Som forskare inser vi givetvis att ingen kan ”sia” med exakthet 
om trender och om hur företags produktframtagningsprocesser 
kan komma att se ut om 5-10 år. Både företagen och litteraturen 
kan dock bidra med idéer, tankar, perspektiv och insikter i dessa 
frågor, och stimulera en diskussion om utformningen av framti-

dens process för produktframtagning i svenska företag. Att pre-
sentera nya tankar, idéer och perspektiv på framtidens process för 
produktframtagning är syftet med denna artikel.

Centrala trender som påverkar framtidens 
produktframtagning
Ett flertal viktiga trender tros få stor betydelse för framtidens pro-
cess för produktframtagning på medellång till lång sikt (5-10 år). 
Dessa trender är:

• Snabbare förändringar i underliggande teknologier. Teknologisk 
förändring tros gå än snabbare i framtiden, och många före-
tag tvingas också utöka antalet teknologier som ingår i pro-
dukterna. Detta sätter traditionell teknologisk kärnkompetens 
under press.

• Ägarskap och finansmarknadernas krav. Ett kortsiktigt institu-
tionellt ägarskap tros vara problematiskt ur innovationssyn-
vinkel, och när företag ska utveckla ny teknologi. Innovation 
gynnas av ett långsiktigt ägande som är aktivt involverad i 
verksamheten. 

• Krav på ökad anpassningsförmåga. Konkurrensförmåga utifrån 
ett resursperspektiv tros till stor grad ersättas av ett mark-
nadssynsätt, både externt och internt. Flexibilitet, resurser till 
omställning, och strategisk förändring blir än viktigare. 

• Uppluckring av branschbegreppet. Framtidens fokus blir mer på 
vilket produkterbjudande som kan skapas och mindre på hur 
en viss branschlogik fungerar. Utrymme för innovation ska-
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pas i allt högre grad utanför traditionella branscher (såsom e-
hälsa), eller i gränssnittet mellan existerande branscher (som i 
fallet ”functional foods”). 

• Socialt ansvarstagande och hållbarhet. Framtidens företag 
och produkter förväntas ta ett tydligare samhällsansvar, såväl 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Hållbarhet blir ett mål i 
sig för produktframtagning, som traditionellt handlat om att 
sänka kostnader eller öka intäkter. 

• Ökad globalisering och nya marknadssegment. Flera av framti-
dens stora marknader kommer att finnas i Asien, Sydamerika 
och Afrika. Det innebär ett ökat fokus på globala produkter 
men också lokal anpassning och ökat samarbete över interna-
tionella gränser. 

Från ”stängd innovation” till ”öppen innovation”, eller?
Vad betyder de identifierade omvärldstrenderna för framtidens 
produktframtagningsprocess? En implikation är att många före-
tags traditionella kärnkompetenser kommer under hårt tryck. Även 
mycket stora och diversifierade företag med bred kunskapsbas får 
svårt att genomföra produktframtagning från idé till kommersiali-
sering som en ”stängd” eller intern process, och en ökad grad av 
öppenhet mot omvärlden är att vänta. 

Övergången ifrån ”stängd innovation” till ”öppen innovation” 
kan dock knappast beskrivas som ett paradigmskifte, och är till stor 
del en falsk dikotomi. I själva verket är öppen- och stängd inno-
vation två kompletterande perspektiv som alltid har samexisterat 
inom företagen, och det är mer realistiskt att tänka i termer av grad 
av öppenhet. 

De trender och förändringar vi presenterat ökar dock trycket på 
att öka öppenheten i produktframtagningen. Dels i form av att 
extern input i form av idéer, patent och teknologisk kunskap i allt 
högre grad används i företagens produktframtagning. Men också 
i form av att företagen i ökande omfattning söker alternativa vägar 
till marknaden genom att kommersialisera teknologisk kunskap 
(exempelvis patent) som komplement till att omsätta denna kun-
skap i egna produkter. Både litteraturen och våra intervjuer visar 
tydligt på en sådan trend. 

En ökad grad av öppenhet i produktframtagningen innebär 
också att företagen i framtiden förväntas öka antalet partners och 
samarbetsrelationer, men också antalet faser i produktframtag-
ningsprocessen där systematiska utbyten sker. 

Hur kommer framtidens produktframtagningsprocess att 
förändras? 
Förutom en ökad grad av öppenhet i framtidens produktframtag-
ning så finns ett flertal faktorer som inte diskuteras utförligt i lit-
teraturen om öppen innovation, även om de kan antas ha stor på-
verkan på framtidens produktframtagningsprocess. Dessa faktorer 
återkommer i både våra intervjuer och i litteraturen, och tros få stor 
påverkan på företags produktframtagningsprocesser på operativ 
nivå, dvs de Fas-Grind processer (av engelskans ”Stage-Gate”) som 
i princip alla större företag använder idag. Dessa ”X-faktorer” är:

• Ett nytt perspektiv på möjligheter. Istället för att ta utgångs-
punkten att nya produktmöjligheter existerar objektivt och 
kan ”upptäckas” så går trenden mot att möjligheter ”skapas”. 
Intuitiva diskussioner, känslor, processer för meningsska-
pande, kontinuerligt lärande och explorativt testande av nya 
idéer blir då mycket viktigare. En implikation är att traditionell 
omvärldsbevakning ses som otillräcklig, och en annan att vik-
ten av idé - och konceptutvecklingen blir än större. 

• Parallella processer för upptäckter och finslipning. Dagens pro-
duktframtagningsprocesser är i många företag för fokuserade 
på finslipning, på bekostnad av nya upptäckter. Resultatet är 
ett för stort fokus på inkrementell innovation, effektivitet och 
exploatering. Framtidens process kräver att företagen måste 
kunna ”använda båda händerna samtidigt”.

• Minskade utvecklingskostnader genom Lean produktframtag-
ning. Lean produktframtagning innebär att ”göra mer med 
mindre” och företag kommer till allt större grad att försöka 
skära bort onödiga aktiviteter och rutiner för att uppnå för-
kortad tid till marknaden, ökad kvalitet, förbättrat lärande, och 
färre sena förändringar. Ineffektiva produktframtagningspro-
cesser blir en lyx som de flesta företag inte har råd med. 

• Ökad betydelse av sociala medier. Sociala medier tros få en 
mycket större roll i framtidens produktframtagning, bland an-
nat genom att integrera kunder, leverantörer, användare och 
andra intressenter. 

• Behov av mer komplexa produkt-tjänsteerbjudanden. Dagens 
produktframtagningsprocesser fokuserar ofta alltför ensidigt 
på den fysiska kärnprodukten, på bekostnad av tjänster, design, 
varumärke, och mjukvara. Trenden går mer och mer mot en 
”funktionell ekonomi” och ökade tjänsteinslag vilket kommer 
att avspeglas i framtidens processer för produktframtagning. 

• Ökad integration mellan innovation i produkt och affärsmodell. 
Framtidens produktframtagningsprocess blir inte enbart en 
process för att ta fram nya produkter, utan också en process 
för att modellera/utveckla/ experimentera med nya affärsmo-
deller. Implikationen är att affärsmodeller till större grad måste 
byggas operativt och underifrån, och inte längre blir ett an-
svar för bara styrelse och företagsledning. 

• Från lokal till global produktframtagning. Framtidens produkt-
framtagningsprocess ”distribueras” till stor grad, dels genom 
outsourcing (vissa resurser ägs av tredje part), och dels ge-
nom offshoring (att interna resurser lokaliseras ut, normalt till 
lågkostnadsländer). Fördelar kan bli högre effektivitet, lägre 
kostnader, ökad tillgång till teknisk expertis, och bättre design 
av produkter mot globala krav. Fördelen är också att komma 
närmare stora framtida marknader. 

”Dagens produktframtagningsprocesser 
är i många företag för fokuserade 

på finslipning, på bekostnad av nya 
upptäckter.”
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Artikeln förmedlar huvudresultaten i ett VINNOVA-finansierat projekt 
med titeln ”Framtidens produktframtagning i svenska företag: Öppen 
innovation, stängd innovation, eller någonting helt nytt?”. En längre 
projektrapport kan beställas genom att kontakta någon av författarna.
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Slutsatser
Framtidens innovationsledande företag är sannolikt de som be-
mästrar såväl öppen som stängd innovation, och som på ett ef-
fektivt sätt har investerat för att hantera framväxande trender och 
aktiviteter, varvid uppbyggnaden av innovativ förmåga på före-
tagsnivå är centralt. Vår artikel beskriver ett antal sådana trender 
och faktorer, men vissa av dessa ger motsatta implikationer. Ett 
nytt perspektiv på möjlighetsskapande kan exempelvis leda till en 
process som är allt annat än ”lean”. Att balansera olika och delvis 
motstridiga trender och faktorer blir en nödvändighet. Framtidens 
vinnare blir de företag som aktivt jobbar med att anpassa sin pro-
duktframtagningsprocess till framväxande trender, och kapitalise-
rar på de möjligheter till ökat värdeskapande och bättre framtida 
produkter som ”X-faktorerna” möjliggör. 
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