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Abstract 
 
Livsmedelsindustrin utgör en viktig del av svensk industri och är den fjärde största branschen 
i Sverige mätt i omsättning. Syftet var att kartlägga hur stora och medelstora svenska 
producerande livsmedelsföretag i Skåne arbetar med produktutveckling samt hur de arbetar 
med och vilken inställning de har till outsourcing. Undersökningens resultat grundas på 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer på intervjupersonernas företag vid nio 
livsmedelsproducerande företag i Skåne. I resultatdelen visas en kartläggning över hur 
företagen i stora drag arbetar med produktutveckling från idé till färdig produkt, samt hur 
företagen arbetar med uppföljning av existerande produkter. Resultatdelens kärna ligger vid 
outsourcing av produktutveckling och företagens inställning till detta, samt vilka delar och i 
vilken utsträckning företagen arbetar med outsourcing i dagsläget. Resultatet visar en 
övervägande positiv inställning till outsourcing. Beroende på var när och hur är externa 
tjänster mer eller mindre intressant för företagen att köpa in. Slutsatsen är att de stora och 
medelstora företagen är positivt inställda till outsourcing och ser ljust på framtiden när det 
gäller produktutveckling. 
 
Nyckelord: outsourcing, produktutvecklingsprocess, livsmedelsproducerande företag, 
innovation, företagsbrister, konkurrensanalys, ekonomi. 
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Förord 
 
Under den period vi arbetat med vårt examensarbete har varit mycket givande för oss samt 
att vi fått en bra inblick i många intressanta företag. Vi har lärt oss otroligt mycket under 
resans gång, och detta är något som kommer att följa med oss långt i livet. Vi är glada att vi 
valt just detta problemområde, först och främst för att vi har ett stort brinnande intresse för 
detta samt att vi kunnat knyta samman allt vi lärt oss under utbildningen och förstår nu varför 
utbildningen är utformad och uppbyggd så som den är. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som tagit sig tid, varit engagerade och 
tillmötesgående under samtliga intervjuer. Utan den information ni givit oss skulle det inte 
funnits någon möjlighet till att kunna utföra och färdigställa det intressanta material som vi 
fick av er under intervjuerna.  
 
Vi vill även tacka Eva Svederberg, vår handledare som peppat oss och givit oss många goda 
råd och tips under arbetets gång. Ett tack riktas också till vår handledningsgrupp för tips och 
idéer till arbetet.  
 
Ett stort tack riktas också till Torben Olsson och Lars Blixt för hjälp och råd med företag, 
kontaktpersoner och främst vägledningen vid sammanställningen av intervjufrågorna.  
 
Vi vill också tacka övriga personer som på något sätt varit till hjälp vid examensarbetet samt 
våra flickvänner som varit stödjande och förstående under hela denna tid. 
 
 
 
 
 
 
Olof Ståhl     Veeraphan Thamhaksa 
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Inledning 
 
Inom den svenska livsmedelsindustrin kan man hitta alla storlekar av företag, från mycket 
stora internationellt orienterade verksamheter till mikroföretag med lokal etablering. 
Livsmedelsindustrin. Till skillnad från de flesta andra branscher är de i stor utsträckning 
beroende av närhet till konsumenten, eller helt enkelt kopplad till jordbruk (Gabrielsson, 
2004). 
 
Livsmedelsindustrin utgör en viktig del av den svenska ekonomin. Industrin omsätter totalt 
ca 140 miljarder kronor, och ungefär 60 000 personer är verksamma inom branschen. Detta 
motsvarar ungefär 10 % av den totala sysselsättningen i industrin. Livsmedelsindustrin, 
liksom andra industrier har varit med om förändringar i form av strukturomvandling, som är 
ett resultat av hård konkurrens samt ökad globalisering.  År 2006 fanns det runt 3100 
registrerade livsmedelsföretag i Sverige, varav cirka 1300 är enmansföretag. Det finns endast 
lite drygt 140 företag med fler än 50 anställda vilka går under definitionen medelstora 
företag. Ett 20-tal kan karaktäriseras som stora företag med mer än 250 anställda. 
Livsmedelsindustrin är en essentiell del av den svenska industrin, och är den fjärde största 
industrin i Sverige mätt i produktionsvärde (Livsmedelsåret, 2006). 
 
Ökad globalisering och hårdare internationell konkurrens har tvingat fram effektiviseringar i 
livsmedelsbranschen under de senaste åren. Trots att branschen ligger lågt i utveckling 
jämfört med andra branscher, sjönk antalet anställda inom branschen med ungefär 2000 
personer. Detta betyder att produktutvecklingstakten inom svensk livsmedelsindustri har 
blivit starkare och essentiell för att överleva den tuffare internationella konkurrensen. Det ser 
dock ljust ut för den svenska livsmedelsindustrin med tanke på den goda konjunkturen, vilket 
medförde goda förutsättningar för livsmedelsindustrin under 2006. Det har skett en 
konsumtionsökning av livsmedel i stort i Sverige. Ökningen motsvarar 4 %, och ökningen 
har skett främst inom högförädlade livsmedel och färdigmat. Li (Livsmedelsföretagen) anser 
att en ökning även kommer att ske under 2007. Under första halvåret 2007 visar det sig att 
det redan skett den högsta ökningen på fem år. Exporten kommer troligen också att öka eller 
vara liknande som under 2006 (Livsmedelsåret, 2006).  
 
Innan examensarbetets start diskuterade vi båda författare att undersöka hur företag arbetar 
med produktutveckling. Vid startskedet av examensarbetet fick vi en förfrågan att utföra en 
undersökning om behovet av extern produktutveckling bland stora livsmedelsföretag. Vi 
insåg båda att förfrågan hade en stor relevans och att den var väldigt aktuellt för oss eftersom 
vi tidigare genomfört ett projektarbete i form av extern produktutvecklingshjälp till ett 
företag på Österlen under en verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU). Projektarbetet 
rapporterades i form av en uppsats (Ståhl & Thamhaksa, 2006). Uppdraget vid vår VFU var 
att vi, tillsammans med en rapsoljeproducent på Österlen, skulle framställa en ny 
smaksättning av kallpressad rapsolja. Uppdraget var produktutveckling i allra högsta grad, 
och det var efter VFU som vi båda fick ett stort intresse för produktutveckling. Vi fick under 
denna period uppleva hur det är att arbeta med produktutveckling i mindre företag. Vi blev 
väldigt rika på erfarenhet och vi blev nyfikna att undersöka hur andra företag arbetar med 
produktutveckling.  
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Vårt arbete utgår till en del från en enkätundersökning gjord av Birgitta Rasmusson på ICA’s 
provkök i Stockholm på uppdrag av näringslivskontoret i Kristianstads kommun 
(Rasmusson, 2005). Syftet, som var att undersöka hur företag i Skåne arbetar med 
outsourcing, visade en del positiva svar från livsmedelsproducenterna. Samtidigt visade 
resultaten av Rasmussons undersökning att det finns behov av en djupare förståelse för hur 
olika företag arbetar med produktutveckling och outsourcing i nuläget och framtida behov av 
outsourcing inom vissa delar av produktutveckling.  
 
Vi har valt att avgränsa vårt examensarbete till stora och medelstora företag, och därmed 
utesluta små företag och mikroföretag1. Anledningen till att vi valt denna avgränsning är att 
vi mer är intresserade hur de stora företagen arbetar både nationellt och internationellt. 
Genom att utföra denna undersökning anser vi att vi kan skapa en bra grund att stå på inför 
framtiden. Varför vi valt att rikta oss till företag i Skåne, är främst för att det finns en del 
stora livsmedelsföretag i denna region samt med tanke på tid och resurstillgångar med 
transportmedel. Vi kommer att gå igenom detta mer ingående under rubriken metod och 
material. 
 
Det diskuteras också mycket om att Skåne är en handelsregion med mycket goda 
framtidsmöjligheter, speciellt inom livsmedelsindustrin. Samtidigt är Skåneregionen en 
växande region med ständigt ökade jobbtillfällen. Många av Sveriges livsmedelsföretag finns 
i Region Skåne (Gabrielsson, 2004). 
 
 
 

Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att med halvstrukturerade intervjuer undersöka hur nio företag 
arbetar med produktutveckling och att undersöka deras inställning till outsourcing av hela 
eller delar av produktutvecklingsprocessen. 
 

Frågeställningar 
• Hur uppfattas begreppet produktutveckling? 
• Hur arbetar man med produktutveckling i intervjupersonens företag idag? 
• Vilka problem och brister förekommer i produktutvecklingsprocessen?  
• Förekommer outsourcing av produktutveckling i dagsläget? 
• Vilka delar i produktutvecklingsprocessen kan vara intressant att outsourca?  

 
 

                                                 
1 Definition enligt EU utifrån antal anställda: Mikroföretag 1-9, Småföretag 10-49, Medelstora 50-249, Stora 
250+ .Uppgiftslämnare: Eva Westin, Statistiska centralbyrån, e-post den 15 februari 2007. 
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Litteraturgenomgång 
 
Litteraturgenomgången inleds med att först definiera viktiga begrepp som förekommer i detta 
arbete, därefter redovisas vad som definierar en framgångsrik produkt. Avsnittet avslutas 
med redovisning av tidigare undersökningar och precisering av problem. 
 

Produktutveckling 

Produktutveckling är ett begrepp som olika aktörer diskuterar kring och som anses vara 
väldigt centralt i de flesta företag. Produktutveckling finns inom de flesta branscher idag och 
är en essentiell del för att driva företaget framåt. Företag måste ständigt uppdatera, utveckla 
och samtidigt förnya sina produkter för att framförallt behålla och erövra konkurrenternas 
marknadsandelar. För att lyckas krävs goda idéer, resurser och effektiva processer. 
Produktutveckling innefattar delarna från idé till lansering av produkten. Produktutveckling i 
företag börjar oftast vid idéstadiet som sedan följs upp av behovsanalys, konkurrensanalys, 
portföljanalys, marknadsegmentering, framtagning av koncept eller produkt, testning och 
sensoriskbedömning samt lansering och avslutas med att man gör uppföljning av resultatet. 
Produktutveckling kan ha en stor varians beroende på typ av företag och kunder och oftast är 
de varianter anpassade efter företagets strategi. I de flesta fall utgår företagen från 
idégenerering, där personer inom företaget eller eventuell inhyrda konceptutvecklare sprudlar 
idéer utifrån de senaste trenderna på marknaden. Förekommande är också att det redan finns 
en befintlig idé inom företaget för en ny produkt. Från idéstadiet genomförs en 
marknadsundersökning, vilket innebär att man går ut till sina tilltänka inköpare, exempelvis 
livsmedelsbutiker, och ser över vilket utbud det finns av den tilltänkta produkten. Man brukar 
då skapa en så kallad MEC-tabell (Means-End-Chain), där man visar vilken kundnytta det 
finns hos produkten, samt vilka andra liknande produkter som redan finns på marknaden. När 
dessa steg är genomförda och man har hittat ett marknadssegment är nästa steg själva 
framställningen av produkten. Framställning innebär inte bara tillverkning, utan produkten 
skall även testas i produktion, testas sensoriskt hos sensoriker och konsumenter, samt att en 
målgrupp skall identifieras och utifrån denna, en förpackning skapas som tilltalar målgruppen 
(Cagan & Vogel 2002). 
 
Denna modell är bara ett av många sätt att arbeta med produktutveckling. Som vi kommer att 
nämna längre fram i arbetet finns det många olika sätt, och är ofta anpassad efter företagets 
strategi, resurser och kompetenser samt produkter. 
 
I jämförelse med detta kan det vara intressant att i sammanhanget jämföra med hur 
produktutveckling definieras i Nationalencyklopedin.   
 
”Produktutveckling, det förlopp som föregår framtagandet av en ny produkt i ett företag eller 
en organisation. Processen spänner från brainstorming, produktutformning, beaktande av 
miljötålighetsteknik och marknadsundersökningar till konstruktion, tillverkning och 
marknadsföring. Fram till slutet av 1980-talet, då produktutvecklingsarbetet på många håll 
jämställdes med konstruktionsarbete, bedrevs produktutvecklingen ofta isolerat från övriga 
funktioners arbete. Därefter kom emellertid produktutvecklingskostnaderna att dramatiskt 
öka, liksom behovet av snabbare lansering av högkvalitativa produkter. Man började inse att 
man i de första faserna av produktutvecklingsarbetet påverkade mellan 50 och 90 % av de 
efterföljande funktionernas resultat. Den sekventiella utvecklingen, där konstruktionen är 
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färdig då produktionsberedningen slutar, kom därför att ersättas med en strategi där de olika 
funktionernas arbete utfördes parallellt och simultant för att accelerera processen 
(simultaneous engineering). Därefter kompletterades den strategin med integrerad 
produktutveckling, dvs. vikt lades vid att de olika funktionerna skulle ha stor insikt i 
varandras arbete (concurrent engineering).” (Carlsson, 2007) 
 

Definition av nya produkter 
Om en produkt är ny eller inte kan ibland vara svårt att avgöra. Beroende på vilken synvinkel 
man ser det på kan detta variera. Nya produkter för en konsument behöver inte vara nya 
produkter för en producent och vice versa. Produkter med ny förpackning men samma 
innehåll kan hos konsumenten upplevas som en ny produkt. Ett annat exempel kan vara att 
produkten fått ett lägre pris och kan upplevas som en ny förbättrad produkt (Booz & 
Hamilton, 1982). 
 
Booz och Hamilton (1982) redovisar i en undersökning att endast 10 % av alla ”nya” 
produkter är fullständigt nya för marknaden och företagen. Därmed är de flesta produkter 
modifieringar av redan existerade produkter. Man kan använda sig av sex olika kategorier för 
att ge en bild av olika sorters nyutvecklade produkter (Booz & Hamilton, 1982).  
 
Produkter som är nya för världen, innebär att produkten är helt ny och därmed skapar en 
helt ny marknad. 
 
Nya produktlinjer, är en produkt som är ny för företaget men inte för marknaden. Detta är 
det vanligaste sättet att lansera en ny produkt, och ger företaget möjlighet att träda in på en 
redan etablerad marknad. 
 
Tillägg till existerande produktlinjer, innebär att livsmedelsföretaget har en väletablerad 
produkt inom denna marknad, men att produkten har andra karaktärer som utmärker en 
skillnad från den förra produkten, fast inte i så stor utsträckning att den definieras som en ny 
produktlinje.  
 
Förbättringar och förändringar av existerande produkter 
Mycket forsknings- och utvecklingsarbete för att förbättra produkten genom att sänka 
tillverkningskostnader vilket medför högre avkastning för företaget samt högre värde för 
produkten. 
 
Kostnadsreducering,  
En produkt som kostnadsreducerats anses inte ge några fördelar och mervärden hos 
konsumenten eftersom den sannolikt inte ses som ny på marknaden, men för företaget kan en 
kostnadsreducerad produkt ha en betydande roll. Med låga kostnader kan företaget sänka 
priset på produkten. Kostnadsreducering leder dock inte alltid till produktförbättringar.  
 
Nya användningsområden för existerande produkter 
En gammal produkt för företaget men som slagit sig in på en ny marknad, med nya 
användningsområden, leder ofta till att konsumenten uppfattar produkten som ny. Produkten 
kan av konsumenten uppfattas som ny beroende på om produkten t.ex. har fått en ny 
förpackning eller ett lägre pris (Booz & Hamilton 1982). 
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Innovation  
Ett begrepp som kommer upp i samband med produktutveckling är innovation. Vi inleder 
med en definition av begreppet från Nationalencyklopedin (2007). 
 
”Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden, ting och tillvägagångssätt vinner insteg i ett 
samhälle och sedan sprids där. Ordet kan också avse nyheten i sig. Uppfinningar brukar inte 
betecknas som innovationer förrän de tagits i bruk. Inom det tekniska området skiljer man 
mellan basinnovationer och sekundärinnovationer, vilka senare bygger vidare på de förras 
grund. Ångmaskinen, dieselmotorn och transistorn är exempel på basinnovationer med stor 
sekundär räckvidd (de utgjorde en förutsättning för järnvägens, bilismens och datoriseringens 
genombrott). Biotekniken förväntas bli den närmaste framtidens motsvarande basinnovation” 
(Nationalencyklopedin, 2007a). 
 
Lagnevik, Sjöholm, Lareke och Östberg (2003) menar att det pågår för lite innovation inom 
svensk industri. EU-kommissionen vill se mer innovation i livsmedelsindustrin, både i 
produktion och i jordbruk.  Författarna påpekar att det finns EU-program som ger 
innovationsstöd åt livsmedelsföretag, och anser att många VD har en positiv inställning till 
innovation och ser utvecklingsmöjligheter i produktutvecklingskedjan. På grund av detta 
borde vi se en industri med en väsentlig del innovation och utveckling av nya produkter. Men 
hur mycket innovation finns det egentligen? Hur många nyskapande produkter når egentligen 
slutligen handeln? De här frågorna har tagits hand om av ECR (Europe in co-operation) av 
Ernst & Young och AC Nielsen (ECR Europé, 1999). De analyserade 24 543 nya produkter 
som kom ut på hyllorna under en 13-månaders period. I samband med undersökningen har de 
valt att studera hur pass många produktkategorier som släpps på marknaden. Vi kommer här 
att nämna tre typer av produktkategorier som återfinns på marknaden. Undersökningen som 
genomfördes omfattade fem europeiska länder. De tre mest förekommande 
produktkategorierna är:  
 
Line-extention, som är produkter i samma produktkategori men med t.ex. en ny smak, och 
utgör 6,1 % av nya produkter på marknaden. 
 
Säsongsbetonade produkter är produkter som har kort livscykel, t.ex. påskägg och utgör 12,9 
% av de nya produkterna på marknaden. 
 
Me-too-produkter är produkter som i huvudsak är samma produkter som redan befintliga 
produkter på marknaden. Ett exempel kan vara en kopiering av t.ex. smaksatt yoghurt och 
utgör hela 76 % av alla nya produkter på marknaden, är en stor del (Lagnevik, Sjöholm, 
Lareke och Östberg, 2003). 
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Innovationsteknik 
 
Tekniken man använder för att åstadkomma en innovation innefattar följande steg: att se och 
kartlägga behov; att generera eller aktualisera idéer för att möta behoven; att utveckla skydd 
för idéer, t.ex. patent; att utföra tekniskt utvecklingsarbete som resulterar i t.ex. en prototyp; 
att etablera en produktionsprocess; att lansera den nya idén. Den innefattar också att bilda 
allianser, bl.a. med underleverantörer, licenstagare eller pionjärkunder, som alla kan dela 
risken med den första beställningen (Nationalencyklopedin, 2007a). 
 

Vad är en framgångsrik produkt, och vad kännetecknar en framgångsrik 
produkt?  
 
Cagan och Vogel (2002) definierar i sin bok Creating breakthrough products vad en 
framgångsrik produkt är. Först och främst gäller att hitta en lucka på marknaden där man kan 
tänka sig placera sin produkt. Sociala faktorer, ekonomi och teknologi (SET) är faktorer som 
leder till att produkten kan tänkas lyckas på marknaden.  Det krävs en kombination av syn- 
och hörselmetodologi för att lyckas med att framställa framgångsrika produkter. Dessa idéer 
och metoder kan appliceras på både verkliga produkter och service. En låg kostnad är inte 
längre det största värdet på en produkt, enligt Cagan och Vogel. Vid framgångsrika produkter 
är värden såsom livsstils- och hälsomedvetenhet avgörande faktorer vilket gör produkten 
användbar och åtråvärd. Framgångsrika produkter uppfyller konsumentens fantasier genom 
att underlätta vardagen och göra det mer nöjsamt vid användandet av produkten (Cagan & 
Vogel, 2002). 
 
Cagan och Vogel (2002) menar även att det finns sju olika enkla mervärden att differentiera 
en produkt som bidrar till användningsmöjligheterna och mervärdena hos produkten; känsla, 
estetik, identitet, ergonomi, intryck, teknologi och kvalité. Genom historien har 
framgångsrika produkter lyckats eftersom de lyckats binda ihop trender och teknologi. 
Framgångsrika produkter indikerar stor trendinriktning, hög teknologi och anpassning till 
aktuella livsstilar, den skall ha det rätta särdraget samt rätt ergonomi. En viktig faktor är även 
att produkten skall ha ett bra pris. Alla framgångsrika produkter kräver ständig innovation 
och förnyelse (Cagan & Vogel, 2002). 
 
 

Outsourcing 
Ett annat viktigt begrepp i samband med produktutveckling är outsourcing. Enligt 
Nationalencyklopedin är outsourcing ett lånord från engelskan och betyder utkontraktering. 
Detta innebär ”att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar av funktioner 
som tidigare legat inom det egna företaget, t.ex. tjänster som telefonväxel och städning, 
stödfunktioner som redovisning och data samt huvudfunktioner som tillverkning och 
distribution.” Genom outsourcing upplöses det vertikalt integrerade storföretaget och ersätts 
med nätverk av samverkande företag. Varje företag specialiseras på att utveckla sin 
nyckelkompetens, dvs. det eller de områden där de har en komparativ fördel. Orsakerna till 
outsourcing är minskande handelshinder och konkurrensbegränsningar, lägre 
transaktionskostnader, bl.a. till följd av informationsteknikens utveckling, samt de 
effektiviseringsvinster och den fördjupning av sitt kunnande som företag kan uppnå genom 
specialisering.” (Nationalencyklopedin, 2007b) 
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Tidigare Studier 
Under 2005 genomfördes en enkätundersökning av Birgitta Rasmusson, (2005) på uppdrag 
av Näringslivskontoret i Kristianstads kommun. Syftet var att undersöka om det fanns behov 
bland stora, medelstora, små och mikroföretag i Skåne, att arbeta mot ett extern 
produktutvecklingsföretag. Enkäten omfattade fyra frågeställningar om samarbete kring 
funktionsbedömningar, tillagningsanvisningar, smakbedömningar samt receptframtagning. 
Totalt 117 enkäter skickades ut, men endast 35 enkäter (30 %), skickades tillbaka och kunde 
bedömas. Svarsfrekvensen var låg, anledningen kan vara att hälften av de tillfrågade 
företagen var väldigt små och kanske inte ansåg sig ha behov av denna tjänst. Någon 
påminnelse skickades inte ut, och Birgitta nämnde även att hon inte gjorde någon 
bortfallsanalys. Anledningen till att den relativt detaljerade redovisningen av 
undersökningens relevans är att den ligger till grund för den undersökning som ingår i detta 
examensarbete. 
 

Funktionsbedömningar 
 
Enkäten omfattade frågor om företagets testning av produkter i matlagningssammanhang, 
och hur väl testningarna fungerade i företaget. I begreppet funktionsbedömning ingick 
wokning, stekning, grillning, mikrotillagning, ånga, induktion, frysning i konsumenthushåll 
med olika värmekällor, frystekniker osv. 37 % av dem som svarade på enkäten var positiva 
till outsourcing och 63 % var negativa. Några positiva kommentarer var att 
funktionsbedömningar var mycket intressant för företaget och att det var främst 
hållbarhetstester vid frysning man ville testa. Några negativa kommentarer var att de bedriver 
sådan verksamhet inom företaget redan, eller att de inte har behov av dessa tester. 
 

Tillagningsanvisningar 
 
Frågor om tillagningsanvisningar i enkäten gick ut på att lösa berednings- och tillagningssätt 
för att få den bästa möjliga ätkvalitén, samt billigare, miljövänligare och hälsosammare 
tillverkning. Även här ställde sig 37 % positiva och 63 % negativa till outsourcing av 
framtagning av tillagningsanvisningar. Motiveringen till ett nej var att de har eget provkök, 
att det möjligtvis var intressant på enstaka produkter, samt att de redan hade denna 
kompetens inom företaget. 
 

Smakbedömningar 
 
Inom rubriken smakbedömningar avsåg Brigitta Rasmusson sensoriska analyser, såsom 
smak, utseende, lukt och konsistens. I denna frågeställning ställde sig majoriteten (60 %) 
positiva till outsourcing. Två positiva kommentarer var att det är bra med expertpanel, ett 
annat företag kommenterade att ett samarbete med deras interna panel mot en extern tränad 
panel kunde vara intressant.  
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Receptframtagning med näringsberäkningar och serveringsförslag 
 
Frågorna under denna rubrik omfattade matidéer och recept som anpassas efter dagens och 
morgondagens konsumenters sätt att välja, äta och laga mat. Resultatet visade att det var 
väldigt jämnt mellan ja- och nej-svaren, 49 % var positiva och 51 % negativa. Positiva 
reaktioner var att de till viss del kan ha nytta av att outsourca denna del. Näringsberäkningar 
och hjälp av dietist för anpassning till speciella målgrupper etc.  De som svarade nej 
motiverade detta med att de redan har uppbyggda rutiner inom detta.  
 
Sammanfattningsvis visar Rasmussons (2005) resultat att företagen i undersökningen hade 
delade uppfattningar kring outsourcing. Frågorna kring funktionsbedömningar och 
tillagningsanvisningar var det endast tretton företag per frågeställning som kunnat tänka sig 
att outsourca dessa delar. Däremot var det sjutton företag som var intresserade av 
receptframtagning/näringsberäkning. Det största intresset låg kring smakbedömningar, då det 
var tjuguen företag som ställde sig positivt till ett eventuellt framtida samarbete. Några 
positiva reaktioner förekom vid de flesta frågorna hos företagen. Anledningen till negativa 
svar var att företagen i nuläget bedriver produktutveckling själva, har egna provkök eller 
jobbar med livsmedel som inte behöver vidare behandling. Rasmusson drar slutsatsen att det 
finns resurser och förutsättningar för ett externt produktutvecklingsföretag, inte minst för 
sensorisk analys. ”Eftersom det redan finns ett etablerat sensorikföretag i Sverige kan man 
tänka sig att intressedelen kring smakbedömningar redan kan vara på gång att sättas i 
praktiken”, anser Rasmusson (Rasmusson, 2005). 
 
 

Andra enkätundersökningar 
Vi har även valt att ta del av två enkätundersökningar genomförda på SLU (Sveriges 
Lantbruksuniversitet) i Uppsala av Mark-Herbert och Nyström (2000) samt Bäck (2004). 
Undersökningarna handlar bl.a. om vilken syn svenska livsmedelsföretag har på forskning 
och utveckling inom livsmedelsindustrin. Vi har gjort en jämförelse mellan dessa två 
enkätundersökningar. 
 
Cecilia Mark-Herbert och Harry Nyström (2000) genomförde en enkätundersökning som 
syftade till att undersöka hur livsmedelsindustrin uppfattade teknologi och 
marknadsutveckling under 1990-talet. Grunden till deras undersökning var bl.a. att Sverige 
blev medlem i EU 1995. Situationen för konkurrensförhållanden såg efter medlemskapet 
annorlunda ut för livsmedelsindustrin. Mer konkurrens och friare handel mellan 
medlemsländerna medförde att priserna sjönk och att utbudet av produkter i 
livsmedelsbutikerna ökade, menar Mark-Herbert och Nyström. Exempel på detta är bl.a. 
tyska Lidl och danska Netto, som är utländska företag som etablerat sig på den svenska 
marknaden. Vidare menar de att de svenska livsmedelsföretagen var tvungna att utveckla nya 
produkter och processer för att behålla och utöka sin marknad. Andra viktiga aspekter i 
studien var även innovationsprocesser. Mark-Herbert och Nyström belyste att 
innovationsprocessens innebörd är teknologi och marknadsutveckling2. För att kunna förutse 
framtida marknadsbehov gäller det att vara uppmärksam, lyhörd samt vara en del av 

                                                 
2 Teknologi innebär att man fördjupar sig i något ämne och ökar sin kunskap, man kan även ta hjälp av externa 
kunskapssäljare, t.ex. produktutvecklare. Marknadsutveckling definieras med att vara lyhörd samt kunna 
tillfredställa och uppfylla kundens behov och önskemål (Mark-Herbert & Nyström 2000). 
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skapandet av utvecklingen för att förstå och förutse marknaden (Mark-Herbert & Nyström, 
2000).  
 
Enkäter skickades via brev till VD vid 172 svenska livsmedelsföretag. Av de utskickade 
enkäterna skickades 113 (66 %) tillbaka. Enkäterna bestod av 19 frågeställningar. 
Frågeställningarna sträckte sig från hur livsmedelsföretagen ser på marknadsutveckling inom 
svensk livsmedelsindustri under 1990-talet, om teknisk forskning och utveckling inom 
företaget, varifrån de får nya idéer, och hur stor procentsats av företagens omsättning som 
använt till forskning och utveckling. 
 
Deras undersökning visade att livsmedelsföretagen är väl medvetna om att produkt- och 
marknadsutvecklingstakten har ökat påtagligt bland företag i alla storlekar (68 %). Detta kan 
innebära att livstiden för nya produkter blir kortare, vilket ger konsekvensen att företagen 
måste satsa mer på forskning och utveckling för att vara redo för framtida marknadsbehov. 
 
När det gäller frågeställningen om teknisk forskning och utveckling bedrivs inom företaget, 
så kom de fram till att utveckling bedrivs till 64 % i egen regi. 19 % bedriver utveckling i 
samarbete med andra företag. 35 % av företagen bedrivs inte alls någon forskning inom 
företaget. En stor andel av forskningen bedrivs också tillsammans med universitet och 
högskolor, detta uppgår till 34 %. Endast 16 % bedriver forskning i egen regi. 
 
De flesta nya idéer (46 %) uppkommer via marknadsanalyser av konsumenternas behov, 
något de svenska livsmedelsföretagen värderar högt. 32 % av idéerna kommer från anställda 
inom företaget och eller av utvecklingsarbete. De flesta företag begränsar sin marknad inom 
Sverige. En stor del ser även Norden som sin marknad. Endast 9 % av de tillfrågade 
livsmedelsföretagen såg EU som sin huvudmarknad trots medlemskapet 1995. Forskning och 
utveckling inom svenska livsmedelsföretags utgör 1,6 % av företagets omsättning, vilket har 
ökat från 1970-talet då endast 0,79 % av omsättningen användes till forskning och 
utveckling. Anledningen till denna ökning menar Mark-Herbert och Nyström vara att 
livslängden på produkter blir kortare och detta medför att det krävs mer forskning och 
utveckling (Mark-Herbert & Nyström, 2000).   
 
Mark-Herbert & Nyströms, undersökning (2000) uppföljdes av Mattias Bäck (2004) och är 
baserad på samma enkätfrågor. Mattias Bäcks avsikt med denna undersökning var att finna 
om det har skett förändringar inom aspekterna som Mark-Herbert & Nyström undersökte. 
Även Mattias Bäcks undersökning var baserad på en enkätundersökning. Han skickade 
enkäterna till VD vid olika livsmedelsindustrier.  Bäck skickade däremot ut 241 enkäter och 
123 (55 %), kom tillbaka. Mattias Bäcks undersökning visar att 47 % ansåg att 
utvecklingstakten för nya produkter och marknader har ökat. Detta är en sänkning med 21 % 
från Mark-Herbert & Nyström undersökning. Dock har synen på utvecklingstakten för nya 
produkter ökat från 18 % till 32 % enligt enkätundersökningen. Forskningssamarbetet med 
universitet och högskolor har sjunkit med 17 % samt att forskning i egen regi har ökat från 
16 till 23 %. Största delen av de tillfrågade företagen bedriver fortfarande ingen egen 
forskning, och andelen utan egen forskning har ökat från 35 till 45 %. Utvecklingen i egen 
regi har sjunkit från 64 % till 59 %. Samarbete med externa personer har ökat från 2 till 9 %. 
Förutom dessa siffror kan man inte avläsa någon signifikant skillnad mellan dessa två 
undersökningar.   
 
När det kommer till nya idéer om nya produkter kan man avläsa från Bäcks undersökning att 
marknadsanalys sjunkit från 46 till 23 %. Man kan se att livsmedelsföretagen blivit mer 
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kundanpassade, då idéer från konsumenter och kunder ökat från 13 till 22 %. Samarbetet med 
externa personer inom marknadsanalysering har även ökat från 3 till 8 %. De Svenska 
livsmedelsföretagen har fortfarande en liknande syn på vad de anser vara sin marknad. Den 
enda skillnaden man kan finna är att företagen ser lokala delar av Sverige som en mindre 
marknad (från 25 till 15 %) och norra Europa/Östersjöområdet som en större marknad (från 
11 till 16 %). Majoriteten av de tillfrågade ser dock fortfarande hela Sverige (28 %) som sin 
största marknad. Forskning och utvecklingen utgjorde 2004 1,1 % av omsättningen vilket 
minskat något från Mark-Herbert & Nyströms undersökning, 2000, där de redovisade 1,6 % 
(Bäck 2004).   
 

Precisering av problem 
Litteraturgenomgången visar att livsmedelsföretag, lika väl som andra producerande företag, 
lever under en stor press att kontinuerligt förse marknaden med nya produkter. De 
undersökningar som refereras här ger dock lite kunskap om hur livsmedelsföretag dagligdags 
arbetar med utveckling av nya produkter idag och vilka framtida behov de har. 
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Material och metod 
Förförståelse 
Vår utbildning i gastronomiprogrammet omfattade en hel del, bland annat en kurs inom 
produktutveckling, vilket gav oss ett intresse i ämnet. Intresset för produktutveckling hade 
blivit allt starkare och, som nämndes i inledningen, valde vi att arbeta med produktutveckling 
under en verksamhetsförlagd del av utbildningen, vilket innebar smaksättning av en 
kallpressad rapsolja (Ståhl & Thamhaksa, 2006). Innan vi genomförde undersökningen som 
ingår i detta arbete sökte vi i databaser och studerade artiklar och litteratur som berörde 
begreppet produktutveckling. Vi har även studerat hur andra företag arbetar med 
produktutveckling genom att besöka deras hemsidor samt talat med personer verksamma 
inom branschen.  
 

Datainsamlingsmetoder 
Inom den vetenskapsteoretiska metodläran kan man särskilja mellan två olika metoder att 
arbeta med insamling och bearbetning av data, antingen kvalitativa eller kvantitativa. Vad har 
dessa termer då för innebörd och vad skiljer dem åt?  Heine Andersen (1994) menar i sin bok 
Vetenskapsteori och metodlära att han vill slå fast i att det inte är frågan om två olika 
metoder utan snarare om två olika metoder med vissa gemensamma kännetecken (Andersen, 
1994). 
 
När man talar om kvalitativa och kvantitativa metoder kan man associera till bestämda 
undersökningsmetoder, t ex en strukturerad i motsats till en ostrukturerad intervju, eller så 
kan man lägga tonvikten på hur det insamlade materialet bearbetas. I det förstnämnda fallet 
koncentrerar man sig på förhållandet mellan forskaren och den som utforskas. I det andra 
fallet lägger man tonvikten på det sätt på vilka det insamlade faktamaterial bearbetas, och hur 
man tolkar och presenterar sina fakta (Andersen, 1994, s.70). 
 
Kvantitativa metoder är den datainsamling som lämpar sig bäst om man skall genomföra en 
undersökning som omfattar information som skall mätas eller värderas numeriskt. Ofta 
förekommande vid kvantitativa studier är frågeformulär eller enkäter. Genom att använda sig 
av den kvantitativa metoden kan man på ett ekonomiskt lönsamt sätt samla in stora mängder 
data inom kort period, vilket ses som en fördel. Kvantitativa metoder kan oftast förknippas 
med större undersökningar än vid kvalitativa (Kvale, 1997). De negativa sidorna med en 
kvantitativ metod är bl.a. att man inte kan förutse vilken svarsfrekvens man kommer att få 
samt att inte allt går att mätas genom siffror eller statistik. Nackdelar är också att det kan ta 
tid att återinsamla alla formulär eller enkäter som skickades ut, samt att det inte går att 
modifiera frågeställningarna efter att man skickat ut materialet till de personer man avsett att 
undersöka (Björklund & Paulsson, 2003). 
 
Kvalitativa metoder används när man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, 
en specifik händelse eller situation. Möjligheterna till generalisering är lägre än i kvantitativa 
studier. Observationer och intervjuer är oftast mer lämpade vid kvalitativa studier (Björklund 
& Paulsson, 2003, s.63). Syftet med en kvalitativ metod är att tolka och erhålla beskrivningar 
från intervjupersonen samt efter detta tolka meningen med vad intervjupersonen förtäljt. 
Kvalitativa intervjuer skall kunna tolkas och ofta förekommande är att intervjupersonens 
åsikter kan vara motsägelsefulla, och det är upp till intervjuaren/forskaren att tolka 
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informationen. Intervjupersonens svar på en fråga kan ändras beroende på när och hur man 
ställer en fråga. Kvalitativa metoder är alltså mer tolkningsbara och icke-statistiska och 
används när man vill undersöka någonting djupare än bara data (Kvale, 1997). Nackdelar 
med kvalitativ metod är att man inte kan mäta numeriskt det material man erhållit från 
datainsamlingen. Till skillnad från kvantitativ metod kan man med kvalitativa metodval, 
ändra frågeställningar och problemformuleringar under datainsamlingens gång (Närvänen, 
1999 s.37). Det finns två olika sätt att utföra en kvalitativ intervju vilka nämns nedan.  
 
Strukturerad intervju behandlar i förväg definierade frågor. En halvstrukturerad 
(semistrukturerad) intervju omfattar förberedda frågor i relation till aktuella teman. Svar på 
frågor följs upp med följdfrågor, vilket gör att intervjun utvecklas till ett samtal kring ett visst 
tema. En ostrukturerad intervju har ett visst fenomen som utgångspunkt för ett samtal, men 
inga förberedda frågor. En standardiserad intervju har bestämda frågor och eventuellt även i 
förväg bestämda svarsalterntiv och liknar på så sätt en enkät (Eva Svederberg föreläsning 
070122). 
 
Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer på grund 
av att vi vill få ett djup i svaren på våra intervjufrågor i relation till vårt syfte att undersöka 
hur företagen arbetade med produktutveckling och deras inställning till outsourcing.  Vi 
valde även att använda oss av så kallad Ground theoryinspirerad datainsamling och analys 
(Närvänen, 1999). Med detta menas i vårt fall att vi båda deltog aktivt i datainsamlingen på 
plats på respektive företag och att varje intervju låg till grund för det fortsatta 
datainsamlandet för att få en allt djupare förståelse för det aktuella problemområdet. Vi  
sammanställde analysen utifrån de huvudsakliga tematiseringarna och kärnkategorier som vi 
fick från analysarbetet genom vårt datainsamlingsarbete. Vi tyckte att detta passade vår 
uppsats och oss bäst eftersom vi ville redovisa och sammanställa samt argumentera för våra 
citat och beskriva våra insamlade data i en löpande text. 
 

Utrustning vid intervjuerna 
Under samtliga intervjuer använde vi oss av en bandspelare med inspelningsfunktion vid 
insamling av det empiriska materialet. Till grund vid våra intervjuer låg vår intervjuguide 
vilken inte modifierades mellan de olika intervjutillfällena, men däremot blev följdfrågorna 
mycket olika eftersom de grundade sig på vilka svar vi fick på huvudfrågorna och på vår 
egen successivt fördjupade förståelse för problemområdet. Vi antecknade även till viss del 
under intervjuerna och intervjupersonerna ombads kryssa i ett formulär vad gäller olika typer 
av outsourcing som kunde vara aktuella för företaget i fråga. 
 

Intervjuguide 
Vid sammanställningen av vår intervjuguide (se bilaga 1) valde vi att dela upp intervjun i tre 
steg. Första steget var att få en klar uppfattning om vad begreppet produktutveckling innebär 
för företaget och vilka delar företaget anser ingå i en produktutvecklingsprocess. Andra 
steget var att kartlägga inom vilka delar av produktutvecklingsprocessen företaget ansåg sig 
ha brister eller t.o.m. sakna helt. Tredje steget var att kartlägga inom vilka delar av 
produktutvecklingsprocessen som företaget kunde tänka sig att outsourca delar av eller hela 
projekt.  
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Insamling av data 
Efter att vi sammanställde vår intervjuguide, tog vi kontakt med näringslivskontoret i 
Kristianstad eftersom vi blev tipsade om att näringslivskontoret hade en stor del information 
om verksamma livsmedelsföretag i region Skåne. Anledningen till att vi tog kontakt med 
näringslivskontoret var att få en lista över företag inom Kristianstads kommun. Vi tog även 
kontakt med Skånes livsmedelsakademi och fick även därifrån en lista på företag som kunde 
tänkas vara intressanta att delta i vår undersökning. Vi tog ytterligare kontakt med Statistiska 
centralbyrån för att erhålla en lista över vilka företag som definieras som stora, medelstora, 
små samt mikroföretag, eftersom vårt syfte var att undersöka stora samt medelstora företag 
och kunde efter denna lista sortera ut intressanta företag. Statistiska centralbyrån medsände 
även med en lista över potentiella företag att intervjua. Innan vårt val av företag utifrån 
listorna, tog vi kontakt med två kunniga personer inom området, som har ett brett nätverk av 
personer som är verksamma inom livsmedelsföretag i Skåne. Anledningen till att vi gjorde 
detta var att försäkra oss om att det fanns någon relevans till valet av företag i vår 
undersökning. Den största faktorn till valet av företag var främst vårt eget intresse. Listorna 
över skånska livsmedelsföretag och de två kontaktpersonerna användes enbart som stöd vid 
vårt urval av företag. Vi valde tolv företag från dessa listor, men vår tanke var att vi skulle 
intervjua nio stycken företag. Vi hade tre reservföretag ifall något av de nio företagen skulle 
tacka nej till en intervju.  
 
Efter att vi kommit överrens om vilka företag vi skulle intervjua delade vi upp företagen 
mellan oss och tog kontakt genom telefonsamtal. Innan kontakten med företagen hade vi 
förberett oss genom att skriva en text om vad vi skulle berätta vid telefonsamtalet, så att 
ingen viktig information gick förlorad. Vid samtalen berättade vi var vi kom från, var vi 
studerade samt vårt syfte med undersökningen. Vi berättade även att företagens namn inte 
skall nämnas i arbetet i enlighet med krav på konfidentialitet. Vi förberedde även 
intervjupersonerna med att berätta att intervjun skulle spelas in med bandspelare, detta pga. 
vi lättare skulle kunna bearbeta materialet senare. Samtliga intervjuer skedde på 
intervjupersonens arbetsplats, detta främst med tanke på av att de skulle känna sig trygga. Vi 
valde båda att medverka på samtliga intervjuer eftersom vi båda var intresserade av hur 
företagen arbetar.  
 
Intervjuerna genomfördes i enskilda rum. Samtliga intervjuer följde samma intervjuguide (se 
bilaga 1), men vid vissa tillfällen hoppades vissa frågor över, då vi författare ansåg att de 
redan svarat på frågan vid en tidigare frågeställning. Vi ställde även följdfrågor där vi ansåg 
att det hade relevans, eller där vi ansåg att inte intervjupersonen svarat, enligt oss, tillräckligt 
utförligt. Vi hade i åtanke att inte försöka ställa ledande frågor, eftersom vi ville att 
intervjupersonen skulle svara så ärligt som möjligt, samt att vi ville få en så bred 
svarsfrekvens som möjligt. I största möjliga mån försökte vi även att ”vänta ut” 
intervjupersonen vid de svar där vi ansåg att de svarat otillräckligt på, vilket ofta ledde till att 
de talade lite mer om ämnet. Det hände vid vissa tillfällen att intervjupersonen kom ifrån 
ämnet, och vi försökte då ta kommando och leda in dem på rätt spår igen genom att ställa en 
ny fråga. Längden på intervjuerna varierade från 30 min till 1 timme beroende på hur 
utförligt intervjupersonen svarade. Vid något tillfälle blev vi guidade i produktionen för att se 
hur företaget arbetade. 
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Geografiskt urval 
Vi valde att genomföra intervjuerna i företag i Skåne, och anledningarna till detta är en hel 
del. Främst beroende på att vi ser Skåne som en livsmedelsregion med många verksamma 
livsmedelsproducerande företag. En annan orsak till att vi begränsade oss till Skåne var 
tillgång till transportmedel och tid. En tredje faktor var att vi såg vårt examensarbete som en 
hjälpande hand till att i framtiden kunna få kontakt med företag verksamma inom 
livsmedelsbranschen. 
 

Etiska överväganden 
Denna del utgår från vetenskapsrådets (2006) forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. 
 
Intervjupersonerna hade inte någon relation till oss eller till någon annan som varit delaktig i 
vårt examensarbete. Intervjufrågorna var inte skrivna till ett specifikt företag, utan skrevs 
oberoende av vilket företag vi intervjuade. Detta var på grund av att vi inte ville att företaget 
skulle känna att de lämnade ut konfidentiell information. Intervjupersonerna hade 
möjligheten att själva bestämma hur länge de ville vara delaktiga i studien och att de hade ett 
frivilligt deltagande. De kunde när som helst avbryta deltagandet i studien, vilket vi också 
informerade om vid intervjutillfällena (Vetenskapsrådet, 2007).  
 
Det material vi erhöll från våra intervjuer såsom anteckningar och inspelade band hölls i 
säkert förvar hos oss under arbetets gång. Material som var svårtolkat eller icke hörbart 
användes ej i analysarbetet. Efter färdigställande av examensarbetet skickas exemplar ut till 
de deltagande intervjupersonerna.  
 

Analys av data 
Intervjumaterialet som vi samlade på bandspelare omfattande nio intervjuer om trettio till 
sextio minuter. Sex av intervjuerna skrevs ut ordagrant (Kvale, 1997). Delvis på grund av 
brist på tid, men även utifrån att de tre sista intervjuerna mer bekräftade vad de tidigare 
intervjupersonerna sagt än tillförde nya data, sammanfattades innehållet i de sista tre 
intervjuerna genom att vi skrev ut det vi ansåg vara relevant med tanke på vad vi ville få fram 
i vårt resultat.  
 
Samtliga transkriptioner lästes sedan noggrant igenom ett antal gånger för att sedan tolkas 
och analyseras av oss. Analysen utgick ifrån att vi ville få fram likheter och skillnader mellan 
företagen vid de olika frågeställningarna. Efter detta sammanställdes vad vi ansåg vara 
relevant till en löpande text, en sorts berättelse. 
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Resultat 
I den första delen av resultatet ges en beskrivning av hur begreppet produktutveckling 
uppfattas och vilka delar som anses ingå i en produktutvecklingsprocess. I den andra delen 
redovisas vilka delar av produktutvecklingsprocessen företaget anser sig ha brister i eller 
anser att de saknar helt och hållet. I den avslutande delen redovisas vilka delar av 
produktutvecklingsprocessen där företaget kan tänka sig att köpa in tjänster externt. 
 
Vi har valt att inte numrera och identifiera intervjupersonerna för att tillgodose kraven på 
sekretess.  
 

Produktutveckling och produktutvecklingsprocessen 
Syftet med denna del var att ge en klar uppfattning om vad begreppet produktutveckling 
innebar för företagen i vår undersökning och vilka delar företaget ansåg ingå i en 
produktutvecklingsprocess. 
 

Innebörden av begreppet produktutveckling 
 
Produktutveckling uppfattades bland några av företagen vara en skapandeprocess, vilket 
innebär att man utvecklar helt nya produkter. Det kan handla om en ny typ av produkt eller 
förpackning, förpackningsstorlek eller en ny typ av funktion på förpackningar framtagen för 
att passa en produktionslinje som företaget har eller planerar att införa. Det kan också handla 
om innovativa produkter med stor genomslagskraft. Hos de företag som ingick i 
undersökningen handlade produktutveckling också om utökning av det befintliga sortimentet. 
Anledningen till detta var att många av företagen redan hade linjer som de nya produkterna 
måste anpassas till. Oftast handlade det alltså om att lansera en variant i ett sortiment för att 
ligga i framkanten vad gäller aktuella trender. Produktutveckling innebar även mycket 
avlyssning hos konsumenterna och det är inte sällan en idé kommer från just en konsument. 
Konsumenterna var övergripande den viktigaste delen när det gällde skapandet av nya 
produkter. 
 
 

– Man tar en produkt och ökar den till en högre nivå, egentligen alternativt utveckla en 
 produkt till den produkt som kunden eller konsumenten önskar. 

 
 
En av intervjupersonerna menade att produktutveckling var detsamma som en produkts 
livscykel, där det fanns en introduktionfas och en mättnadsfas som visade sig i en vikande 
försäljning. Han menade att det är bara tidsaxeln på hur lång tid det tar från introduktionfas 
till mättnadsfas som är skillnaden, och menade att det kan ta tio år, eller så kan det ta tjugo 
år, men någon gång viker produkten. Samma intervjuperson menar att det gäller att hela tiden 
ha ersättningsprodukter på gång, att hela tiden följa upp, förändra och förbättra. För att 
förstärka vad han menar sade han att han inte trodde att det till exempel hade gått att sälja så 
många Volvo Amazon idag på grund av nya tekniker, krav och mervärden som tillkommit. 
Detta gäller även livsmedelsindustrin. 
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Produktutvecklingsprocessens olika delar 
 
Vi kunde genom vår undersökning se att det grovt räknat fanns två typer av sätt att arbeta 
med produktutveckling; antingen i team eller idéspaning på egen hand, vilket var mest 
förekommande i de mellanstora företagen i vår undersökning. En annan sak som alla 
intervjupersonerna hade gemensamt var att de var väldigt välinformerade och medvetna om 
hur verksamhetens produktutvecklingsprocess var uppbyggd och utformad. De flesta av de 
intervjuade pratade mer övergripande om de olika stegen medan andra gick mer in på djupet 
och talade om allt från första idé till lanseringsbeslut och uppföljning av produkten. Vi 
kommer nu att redovisa en del av vad vi anser vara intressant från intervjumaterialet om just 
denna punkt.  
 
Ett exempel på en process, så som den redovisades av en intervjuperson, var att man jobbade 
utifrån en såkallad trestegs-gate där gatesen är beslutspunkterna, som redovisas nedan. På 
företaget arbetade man i team som bestod av nyckelpersoner på företaget och oftast folk från 
marknadssidan, produktutvecklingspersoner som representerar säljsidan och andra personer 
med kreativ förmåga. Oftast drevs denna process inom företaget, men ibland togs det in 
externa parter som kunde ge företaget ett annat fokus. Man jobbade oftast utifrån en 
beslutsfattningsmodell som innebar att etablera en idé och utifrån denna idé  gjorde man ett 
beslut om att projektera idén.  Denna fas ses ofta som den första gaten i en 
produktutvecklingsprocess. I steg två i gaten förädlades idén, den fördjupades, och 
konceptualiserades, det vill säga att man funderade på vem som var målgruppen, och hur 
idén skulle kommuniceras till den tilltänkta målgruppen. Det var viktigt att få fram rätt 
mervärden hos produkten. Det var mycket konceptuellt arbete och bara en liten del praktiskt 
arbete med produkten i detta skede. I samband med den här fasen gjordes även en 
produktkalkyl. Produktkalkylen byggdes upp efter hur bra ekonomisk marginal företaget 
hade samt i hur stor kvantitet den skulle tillverkas. I samband med denna fas började man 
utveckla produkten, förpackningen och designen efter överenskomna önskemål samt började 
kapital investerades i tillverkningen. När allt var färdigutvecklat, testat sensoriskt och 
hållbarhetsmässigt, tog man ett lanseringsbeslut, vilket innebar att man gjorde ett 
produktionsrecept som levererades till produktionen. Tillverkningsgång, dokumentation av 
alla fakturor om produkten, ingrediensförteckningar, reklammaterial, säljmaterial sorterades 
för att sedan skapa en införsäljning. Detta var det sista steget i produktutvecklingen, enligt en 
av våra intervjupersoner. En av våra intervjupersoner påpekade att noggrannhet var den 
viktigaste delen i produktutveckling.  
 
Ett annat exempel på hur ett företag jobbade med produktutveckling var att de jobbade efter 
en triangel som bestod av en kategorichef som var ansvarig för produktionen, en 
produktutvecklare och en person från varuförsörjningen. Det var detta team som ägde 
produktutvecklingsprojektet hela vägen från idé till färdig produkt, där kategorichefen 
fungerade som projektledare. Under arbetets gång kunde de dock plocka in andra resurser 
från företaget. Det kunde t ex vara att personen som kommit från varuförsörjningen lämnade 
projektet fysiskt och delegerade ner ansvaret till någon annan i organisationen. 
Intervjupersonen berättade att det hade varit tillfällen där det suttit tjugo personer temporärt 
inne i projektet för att vara säkra på att fånga upp alla frågeställningar som uppkom kring 
bland annat beställningsflöden och produktion. Personerna som var inblandade i projektet var 
tvungna att hela tiden vara lyhörda och följa en uppsatt tidsplan där allt fanns dokumenterat 
och inringat. Intervjupersonen nämnde även att det inte var en enkel uppgift att skapa 
tidsplansdokumentet, som han även kallade Gantschema. Intervjupersonen menade att det är 
en hel del arbete att utföra och ganska många saker som ska på plats innan det går att påbörja 
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ett Gantchema. Kategorichefen på detta företag gjorde under tiden en marknadsanalys av 
idéerna, för att se vad det fanns för potential i produkten, vilka konsumentgrupper som skulle 
nås samt vilka behov produkten kunde tänkas uppfylla. Detta kallades, enligt 
intervjupersonen, att göra en plattform. Det aktuella företaget valde ofta att fokusera 
tematiskt, antingen på en viss del av sortimentet, eller möjligen på en viss del av noterat 
konsumentbehov, t ex fokusering på hälsa. Intervjupersonen berättade att utifrån vad de vet 
om konsumenterna var hälsa en viktig faktor i framtiden för deras produkter. Många företag 
försökte snappa upp olika trender, och begreppet hälsa var ett aktuellt ämne som upprepades 
av flera av våra intervjupersoner.  
 
 

Företagsavdelningar som är inblandade i produktutveckling 
 
 Samtliga företag visade sig ha sina rutiner vad gällde vilka avdelningar på företagen som var 

involverade i produktutvecklingen. Alla jobbade på olika sätt men deras sätt att arbeta 
påminde ändå väldigt mycket om varandra. Den stora skillnaden vi kunde avläsa från 
intervjumaterialet var att det var mer förstudiearbete, fler kompetenta personer, fler 
beslutfattningar och framför allt fler avdelningar som var inblandade i de stora företagen vid 
produktutvecklingen. Vi kommer nu att redovisa två exempel på hur det fungerar i ett stort 
och i ett mellanstort företag.      

 
                 Intervjupersonen från det stora företaget svarade att i stort sett alla avdelningarna var 

inblandade i någon form i produktutvecklingen. Inblandade avdelningar var oftast personer 
från marknads- och produktutvecklingssidan, varuförsörjningsdelen, och 
kvalitetsavdelningen. Om produkten skulle tillverkas i någon ny maskin var personer från 
maskinavdelningen inblandad osv. Listan blev lång och överlag kunde vi konstatera att så 
gott som samtliga avdelningar i någon form var inblandad i produktutvecklingsprocessen 
beroende på vilken fråga som berördes. Hur skulle logistiken se ut? Då tog man in någon från 
varuförsörjningen och såg över vilken typ av emballage man skulle använda, berättade en 
intervjuperson. Några faktorer som återkom var att vissa av dessa avdelningar hyrdes in 
externt medan de flesta var interna fasta poster. Beroende på om konceptet var nytt eller om 
det skulle göras någon smakförändring varierade antalet medverkande i processen. Även 
externa företag såsom krydd-, maskin- och förpackningsleverantörer var ofta med och 
påverkade produktutvecklingen. Företagen menade att samarbetet sinsemellan skedde i form 
av utbyte med varandra, där båda parter tjänade på att arbeta med varandra, såkallad win-win 
situation.   
 
I det medelstora företaget handlade det om mer individuellt arbete. Även här skedde ett 
samarbete men inte i lika stor utsträckning, givetvis beroende på vilket företag det handlar 
om. Personen vi pratade med berättade att det mest förekommande var att han fick en 
förfrågan om en produkt från t ex säljsidan. Sedan gick han själv och undersökte vad det 
fanns för utbud på marknaden, och dokumenterade sedan ned ett recept som han tyckte 
smakade bra, kändes bra, och fungerade bra i maskiner. Tillsammans med produktionen 
produceras livsmedlet sedan, och tillsammans gjorde de smaktester tills att produkten 
uppfylldes de normer som var uppsatta. Ekonomiavdelningen var sedan delaktig när det 
skulle räknas på kostnader så att man träffade den rätta produkt- och prisgrupp man från 
början tänkt sig.  
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Nya idéer och arbete med förbättringar av existerande produkter 
 
En intervjuperson nämnde att de hade utbyte med andra industrier genom att se hur de 
jobbar. Det kunde vara industrier som producerar någonting annat än vad deras företag 
gjorde, men intervjupersonen menade att det alltid fanns något som kunde appliceras på deras 
företag. Själva utvecklingsprocessen påstod han vara ungefär densamma inom de flesta 
branscher, vilket företaget kunde ha glädje av. Företagen använde ungefär samma 
verktygslåda, menade han.  
 
En del företag arbetade systematiskt för att finna nya produktidéer, genom innovationsmöten, 
där produktutvecklare och marknadssidan såg över aktuella trender. Man genomförde 
konstant marknadsanalyser och marknadssegmenteringar för att finna luckor för aktuella 
produkter samt vad man kan tänkas utveckla för typ av produkter de kommande åren. 
Beroende på företag, men i stora drag kunde man genom vår undersökning se att de flesta 
avdelningar var på något sätt inblandade i produktutveckling i någon form.  
 
 – Idéer kan komma från vad som helst och vem som helst, men att välja vilken idé som 

är en bra och vilken som är dålig är ett arbete som är mycket svårare. 
 
Man kunde inte bestämma var en idé kommer från, den kunde komma från alla möjliga håll, 
men oftast kom den från konsumenter, inspiration och liknande produkter från utlandet, från 
mässor och hemsidor eller från säljare som försökte sälja in någon idé till företaget. 
Seminarium och trendspaning var också goda inspirationskällor till nya idéer.  
 
 – Idéer finns egentligen inga, det finns inga färdiga mallar på hur du ska få en idé utan 

det handlar mer om att skapa förutsättningar för kreativitet på olika sätt, stimulera det, 
inspirera det, skapa förutsättningar för happenings och det är en svår sak, du kan inte 
göra likadant varje gång. 

 
De flesta intervjupersonerna ansåg att det ibland kunde vara överflödigt att komma med en 
helt ny produkt. Sverige sågs som en väldigt liten marknad för nya produkter och därför var 
det svårt för många företag att komma med en helt ny produkt, eftersom det är en stor risk att 
lansera en produkt idag, och chansen är liten att den kommer att bli en storsäljare. Detta 
kunde vara en onödig kostnad när det fanns större kunskaper och resurser i utlandet. Enligt 
en intervjuperson kopierade svenska livsmedelsföretag ofta produkter från utlandet, eftersom 
de oftast låg längre fram i produktteknologi än vad Sverige gör. Företagen hade inte råd att 
satsa på en helt ny produkt särskilt ofta, och därför förekom ofta me-too produkter på ett 
redan framgångsrikt koncept från utlandet. 
 
Företagen ansåg även att det inte fanns en så stor konsumentgrupp här i Sverige, nya 
produkter var och kommer i framtiden att vara hårt styrda av handeln och de flesta företag 
har inte mer än tre till fyra stycken lanseringstillfällen per år. Detta resulterade i att 
satsningen av nya produkter måste vara väl genomtänkta. Det var enligt våra intervjupersoner 
också svårt att avgöra vilka idéer som var bra och vilka som var mindre bra utan ett noggrant 
förarbete. Det är inte rent ekonomiskt hållbart för företagen att tillverka en produkt i nya 
maskiner samt tillkommer en hel del extrakostnader om man på förhand inte vet om 
konceptet håller ända ut påstod flertalet av våra intervjupersoner. 
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Som vi nämnt tidigare, fanns det skillnader och likheter mellan företagens sätt att arbeta med 
produktutveckling. En del av de undersökta företagen var mer risktagande och arbetade med 
innovativa produkter som kändes bra inom företaget utan att utföra någon noggrann 
marknadsanalys. Detta sätt att arbeta med produkter kan inom livsmedelsföretagen ses som 
väldigt risktagande, eftersom endast en av tio produkter blir en storsäljare, enligt en av våra 
intervjupersoner.  
 
Det kan finnas maskiner som inte är i användning, och då kan man komma på en idé som 
passar denna maskin. Detta kan bidra till mindre kostnader av själva produktutvecklingen 
eftersom det redan då finns en färdig linje att arbeta på. Idéer kan ofta också komma från 
någon i produktionen som ser att det finns en möjlighet att utveckla någonting. 
 
När det gäller uppföljningar av befintliga produkter, samt förbättringar av existerande 
produkter, kunde vi se att det fanns en del skillnader mellan de företagens sätt att arbeta med 
detta. Fyra av de nio företag vi intervjuade nämnde att de inte arbetar med någon uppföljning 
av deras produkter efter lansering. De påstod att de gjorde ett så pass noggrant förarbete i 
själva produktutvecklingen att de ansåg att det inte fanns ett behov av att utföra några 
uppföljningar av produkten. De menade också att det var svårt att förändra en befintlig 
produkt alltför mycket, eftersom det kunde göra konsumenten förvirrad. Det är viktigt att 
hålla ett och samma budskap och vara rak och tydlig för vad man står för, menade en av 
intervjupersonerna. Dessa företag som påstod sig inte ha någon uppföljning av produkterna, 
menade ändå att de har en kontinuerlig kontakt med handeln och att de ser hur försäljningen 
ser ut av produkterna.  
 
 – Säljer det så säljer det, säljer det inte så märker vi det snabbt från handeln. 
 
Endast två av företagen berättade att de gjorde ett noggrant uppföljningsarbete. De grundar 
detta på att eftersom produkterna ligger i hård konkurrens med konkurrenternas produkter, är 
det viktigt att göra uppföljningar för att se till att deras produkt hela tiden håller samma höga 
klass som man från början tänkt sig. Är det något kunden är missnöjd med är det viktigt att 
omedelbart åtgärda detta, menar en av intervjupersonerna. En av de bästa källorna till att vara 
uppdaterad på sina produkter, menade en av våra intervjupersoner, var att ha en god 
kommunikation till sina säljare och Key Account Managers som jobbar kontinuerligt mot 
kunderna och handeln. Därifrån kunde man bli informerad om bristerna samt de positiva 
egenskaperna hos produkten. Utifrån detta kunde företagen arbeta vidare med informationen 
och gemensamt besluta om man skulle arbeta vidare för att förbättra produkten. När väl 
beslutet tagits om att förändra en produkt måste företaget vara medvetna om vilka kostnader 
de lagt ner i projektet, främst då maskinkostnader, vilket oftast medför högst 
investeringskostnader. Blev det för höga merkostnader att förändra produkten var det inte 
lönsamt för företaget, allt handlar om pengar. Därför menade även dessa företag att ett 
noggrant förarbete är essentiellt för att skapa en försäljningsmässigt hållbar produkt. 
 
Att arbeta med existerande produkter kunde innefatta att byta design på förpackningen, ändra 
konsistens, smak eller struktur, ändra strategi för att på bättre sätt nå ut till konsumenten och 
handeln. Med ändrad strategi menades att lyfta fram mervärdena i produkten och göra den 
mer attraktiv på marknaden genom att tillföra någon form utav de aktuella trenderna, som  
t ex hälsotrender, etniska mervärden och tidsbesparing. Detta kunde vara på grund av att 
försäljningen av produkten hade sjunkit och man ville med detta återigen öka försäljningen. 
Vid vissa tillfällen kunde det vara så enkelt att ändra designen på produkten, och detta kunde 
ofta uppfattas hos konsumenten som en helt ny produkt på marknaden. 
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 – Man ger produkten ett nytt uppsving genom att bara byta designen på produkten. 

Detta har vi gjort en del gånger och det är ett måste för produkter vi ha haft länge i vårt 
sortiment. 

 
Ett annat sätt att arbeta med existerande produkter var att utföra en konkurrentanalys, där 
man helt enkelt köpte in sina egna samt konkurrenternas produkter som fanns i handeln och 
låg i samma produktkategori. Därefter gick man igenom all information på produkterna, hur 
produkterna kommuniceras till kunden, hur deklarationen är uppbyggd samt hur de smakade. 
Företagen gjorde alltså en liten studie om i vilken position de låg i, smakade produkten bäst? 
Hade den bäst konsistens? Var förpackningen tillräckligt bra? Hur fungerade 
kommunikationen av förpackningen till kunden? Vad kunde företaget i så fall förbättra? Om 
de skulle hitta fördelar hos konkurrenternas produkter skickades de vidare till olika 
avdelningar för förbättringar beroende på var bristen låg. Var det en smakbrist skickades den 
för sensorisk analys, låg produkten fel prismässigt skickades den till ekonomiavdelningen. 
Företagen tittade helt enkelt på alla siffror och parametrar för att förbättra produkten i så stor 
utsträckning som möjligt, menade en av våra intervjupersoner.  
 
Samtliga företag hade något som kallas för tekniskt varucertifikat där de kring produkterna 
specificerade en åtskillig mängd information om bl.a. längd, bredd och höjd på 
förpackningen, om hur många man tillverkat och vilken vikt de låg på samt vilka 
ingredienser produkten innehöll. Svenska producerande livsmedelsföretag måste vid varje 
lanseringstillfälle eller om de skall förbättra en produkt, skapa ett nytt tekniskt varucertifikat, 
och detta certifikat krävs av alla handelsföretag såsom Ica, Coop, Axfood och Bergendahls. 
Det var därför en invecklad process för företagen att förändra alltför mycket i en befintlig 
produkt. Det enda företagen nämnde som exempel på där man kan göra en uppföljning var att 
om produkten har kvalitetsproblem, måste företaget åtgärda detta, menade en av våra 
intervjupersoner.  
 
Företagets strategi styrde produktutvecklingen till en stor del, men produktutvecklarna hade 
en stor del eget öppet och kreativt arbete där de skulle komma med egna idéer utifrån 
företagets strategi, menade en av våra intervjupersoner. 
 

 När det kommer till mindre bra idéer berättade en intervjuperson att han ansåg att en mindre 
bra idé oftast var en produkt som inte säljer i handeln och hade alldeles för höga 
produktionskostnader. Eftersom produktionsproblem oftast brukar gå att lösa på ett relativt 
enkelt sätt, det är bara en fråga om investeringar.  Trodde företaget tillräckligt mycket på en 
produkt tog oftast företaget den investeringen och risken att genomföra korrigeringen. Blir 
det fortfarande då ingen förbättring måste företaget oftast lägga ner projektet, och det medför 
onödiga kostnader, och mycket onödig nedlagd tid. Det hade enligt vår intervjuperson 
förekommit vid något tillfälle, att företaget trott så mycket på produkten att man satsat på den 
och att den trots detta inte varit framgångsrik. 
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Vad företagen ser som sin marknad 
 
Beroende på vad företagen hade för strategi, kapacitet, samarbetspartners och resurser kunde 
man avläsa vissa skillnader på vad företagen betraktar vara sin marknad. Som vi nämnt 
tidigare, arbetade företagen som medverkat i vår undersökning mycket med trendlyssning, 
och de arbetade konstant med att bygga upp företaget för att anpassa sig mot de senaste 
trenderna samt att de ville tillfredställa kundens behov. Vi kommer att redovisa några 
exempel på scenarion från våra intervjuer.  
 
Ett av de stora företagen hade inga planer på att utöka sin marknad, vilket främst är Norden, 
men de exporterade även till andra länder utanför de nordiska gränserna. Företaget skulle 
även ha haft svårt att expandera eftersom det fanns etablerade varumärken med ungefär 
samma innehåll i andra länder, menade en av våra intervjupersoner. Framförallt ser företaget 
Sverige som sin kärnmarknad. 
 
En av intervjupersonerna från ett medelstort företag påstod att deras marknad var 
närmarknaden, han nämnde även att de kommer att utöka och utveckla deras distrikt, men det 
kommer att stanna 120km hemifrån. Närproducerat, trygghet och skånskt är aspekter som 
han ville lyfta fram med sina produkter. Intervjupersonen berättar att han kommer att 
använda sig mycket mer av ekologiska produkter för att kunna nå nya kundgrupper.  
 
Ett annat stort företag nämnde att efter en sammanslagning med ett annat företag, hade de fått 
en större marknad att arbeta på. Tidigare ansåg de sig ha Skandinavien som sin marknad, 
men efter sammanslagningen arbetar de med andra länder i Östeuropa, och länder i Asien. De 
hade även en framtidsvision att kunna etablera sin marknad i dessa länder och samtidigt 
erövra fler marknader. 
 
Ett annat stort företag ser egentligen Europa som sin marknad, men de jobbar inte riktigt så i 
dagsläget. De arbetar mer mot de nordiska länderna där de har produkter och varumärken 
som slagit sig fast och har en bra position och utgångspunkt för goda affärer. Företaget 
exporterade inte i de kvantiteter de hade tänk sig till de Europeiska länderna, och därför valde 
de att fokusera på de nordiska länderna först och främst, men i deras affärsstrategi var det 
ändå Europa som var kärnmarknad.  
 
 

Samarbete med andra livsmedelsproducenter inom livsmedelsbranschen 
 
När det gäller denna frågeställning fick vi fram ett resultat som påminde om den föregående 
frågeställningen, även här hade företagen olika arbetsrutiner som skiljde sig ifrån varandra.  
 
Endast ett av nio företag menade att det inte fanns något som helst samarbete med något 
annat livsmedelsföretag, de påstod sig ha all kompetens inom företaget, och såg negativt på 
samarbete med andra livsmedelsföretag. Anledningen till att företaget såg detta som negativt 
var främst att de stävade efter att vara oberoende av andra företag, samt att de var rädda om 
och värnade om företagets affärshemligheter. 
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De flesta företag hade samarbeten, och såg det som en positiv aspekt att kunna utbyta 
information och kompetens med andra livsmedelsföretag, samt att det fanns många fördelar 
med detta, såsom att skapa nya nätverk. Det var en lärandeprocess, ett sätt att skapa en 
starkare relation för framtiden osv. Det handlade framförallt om en ekonomisk fråga. Om 
företagen hade en god relation och samarbete med sin leverantör kunde detta medföra att 
priserna reduceras samt att båda företagen blev mer erkända, eftersom de kunde ta nytta av 
varandras kunskap. Detta medförde en win-win3 situation för båda företagen, menade en av 
våra intervjupersoner. De flesta företag i vår undersökning arbetade tillsammans med någon 
extern partner inom livsmedel. Hur stort samarbetet var varierade mellan de olika företagen. 
En intervjuperson menade att det finns många specialiserade livsmedelsproducenter i Europa 
som företaget gärna samarbetade med, det kan handla om olika bakteriekulturer eller olika 
enzymer, som dessa företag arbetade med och som det svenska företaget kunde ta del av. 
Var, vem hur och när var beroende på hur företaget arbetade samt vilket projekt de arbetade 
med. Oftast förekommande var när det uppstod något problem som man kunde ta in en extern 
partner, eller om kompetensen skulle saknas inom företaget. I vissa undantagsfall kunde det 
förekomma att man tog in någon extern hjälp, exempelvis en råvaruleverantör som var med 
redan i idéfasen och påverkade produktutvecklingen genom att t.ex. erbjuda en viss 
ingrediens till ett förmånligt pris.  
 
En Intervjuperson berättade att de inte samarbetar med marknaden, men företaget har ett 
samarbete med alla sina affärskollegor såsom inköpare, grossister och råvaruleverantörer. 
Det fanns även ett visst samarbete med konkurrenterna där man hjälptes åt att bygga upp 
butiksutbudet tillsammans. Något prissamarbete fanns inte, utan man hjälptes åt att bygga 
upp utbudet i butikerna, samt diskuterade gemensamma problem, menade en av våra 
intervjupersoner.  
 
 

Samarbete med andra företag än livsmedelsföretag gällande produktutveckling 
 
Visst sker det samarbeten med andra företag inom livsmedelsindustrin. Företag som arbetade 
med förpackningar var den allra vanligaste, men även forskningsföretag och sensorikföretag 
var vanliga samarbetspartners. Vi kommer här att redovisa om hur, när, var och varför 
samarbeten och kommunikation är en så essentiell del i ett företag.  
 
Alla nio företag hade ett samarbete med andra typer av företag än livsmedelsföretag. De 
externa parter som företaget samarbetade med inom produktutvecklingsdelen brukade oftast 
vara konsulter som hyrdes in och var anpassade till olika projekt. Reklambyråer var också 
vanligt förekommande, främst då det skulle lanseras en ny produkt på marknaden och även 
om det skulle förändras någonting vid en existerande produkt. Vissa företag hade även 
reklambyråer internt i företaget, men lika vanligt var att man köper in tjänsten, enligt vår 
undersökning. Reklambyråer skattades högt av livsmedelsföretagen i vår undersökning 
eftersom livsmedelsföretaget hade ett önskemål, en vision och en bild på hur de skulle 
kommunicera ut med budskapet på produkten så att den låg i linje med företagets 
affärsstrategi. Därför menade intervjupersonerna att kommunikationen mellan företaget och 

                                                 
3 Win-win situation innebär att företagen skapar förutsättningar för ett ekonomiskt lönsamt samarbete för båda 
parter.  
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reklambyråerna bör vara hundraprocentig, samt att de hela tiden checkar av så att det inte 
uppkommer missförstånd. 
 

– Förmedlar vi fel budskap till någon av våra externa parter, kan hela projektet bli 
försenat vilket kan göra att hela projektet fallerar. 

 
Det förekom också att reklambyrån användes i produktutvecklingsmöten, och det har hänt att 
de var med i innovationsmöten också, menade en av våra intervjupersoner.  
 
Förpackningsföretag användes också externt, då den tjänsten också köptes in främst vid nya 
lanseringar. De flesta intervjupersoner var eniga om att samarbetet med dessa externa parter 
var oerhört viktigt, eftersom det lätt kunde uppstå missförstånd, vilket kundes leda till 
förseningar vid de annars hårt styrda deadlines från handeln. Förpackningsutvecklingsföretag 
användes också ibland inom produktutvecklingssammanhang, då de var med och påverkade 
produktutvecklingen. Det kunde vara exempel på nya förpackningar som passar en ny 
produkt. Det kunde uppkomma problem vid innovationsmöten om vilka typer av 
förpackningar man skulle använda. Det kunde även uppstå problem om företaget såg ett 
behov av att förändra förpackningen på en existerande produkt, det kunde då vara klokt att 
plocka in förpackningsföretaget i processen, menade en av våra intervjupersoner.  
 
Maskinproducenter är också en viktig del inom produktutveckling, inga maskiner innebär att 
det inte heller blir någon produkt. Maskiner är alltmer förekommande och tar över många 
arbeten.  
 
Andra avdelningar såsom ingrediens-, krydd- och stärkelseleverantörer kunde också vara 
med och påverka samt inspirera företagens produktutveckling. Dessa kunde också tas in om 
det uppkom problem inom vissa områden i produktutvecklingen menade våra 
intervjupersoner.  
 
 – Det krävs rätt många kompetenser för att fixa det här, som man säger från A till Ö 

och det finns egentligen inte en person som kan ha alla dom bokstäverna […] vi ska 
kunna allt och lite om allt, lite som ni två: lite mikrobiologi, lite kemi, lite kreativ 
matlagning. 

 
 

Förändringar gällande att arbeta med produktutveckling i framtiden 
 
Samtliga intervjupersoner i vår undersökning såg positivt på framtiden när det gällde 
förändringar på deras sätt att arbeta med produktutveckling. De viktigaste och mest 
förekommande aspekterna som diskuterades kring denna fråga var främst utvecklingstakten 
inom andra branscher såsom läkemedelsbranschen, som i större utsträckning jobbar med 
utveckling av produkter som har hälsofrämjande egenskaper. Globaliseringen och den fria 
handeln var också en stor bidragande orsak till att den svenska livsmedelsindustrin måste ta 
sig i kragen och vara med i framkanten när det gäller produktutveckling så att de inte blir 
överkörda av andra utländska livsmedelsproducenter. Intervjupersonernas sätt att arbeta med 
insamling av ny inspiration och nya idéer var, som vi tidigare nämnt, att medverka på 
seminarier, undersöka vad utlandet gjorde när det gäller produktutveckling samt att medverka 
på mässor. Genom att vara aktiv och medverka i dessa evenemang nämnde en del av våra 
intervjupersoner att den svenska livsmedelsindustrin hade en lång väg kvar att gå för att de 
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ens skall kunna jämföra sig med var de utländska livsmedelsföretagen befann sig i dagsläget 
när det gällde utveckling och framtagning av nya produkter som är relaterade till de aktuella 
hälsotrenderna. Intervjupersonerna menade också att det var svårt att hitta den position som 
man ska befinna sig i, vilka produkter, vilket pris och vilka mervärden man skall utveckla för 
att uppfylla kundens behov och önskemål. Varje ny dag var en ny utmaning, det gäller jämt 
och ständigt att vara med att försöka påverka för att skapa framgång.  
 
 – Förändringar är den enda tryggheten vi har i Sverige. Förändrar vi inte har vi ingen 

trygghet. Ibland förändras det lite snabbare och ibland långsammare men det förändras 
hela tiden. Det går åt ett visst håll hela tiden. Det är något vi lever med, ständiga 
förändringar. 

 
En intervjuperson menade att det måste läggas ner mycket mer resurser på produktutveckling 
i framtiden eftersom produkter blir överkörda ganska snabbt i dagsläget, samt att livslängden 
på produkter sjunkigt stadigt de senaste åren. Produkter som ansågs vara succéprodukter med 
lång livslängd är i dagsläget utmanande att framställa. Intervjupersonen menade att för bara 
ett par år sedan kunde företagen framställa succéprodukter vilka företaget kunde leva på en 
lång period, men de flesta av dessa produkter är numera omarbetade eller till och med 
nedlagda, eftersom den kundgruppen som konsumerade den typen av produkt har försvunnit, 
och nya konsumenter har kommit in på marknaden med andra preferenser. Sverige har blivit 
ett mer mångkulturellt samhälle, och det var ofta kundgrupper som glömdes bort. Därför var 
det viktigt att hela tiden försöka arbeta med att nå ut till dessa kundgrupper, menade en av 
våra intervjupersoner. Svenskar reser alltmer och ställer därför högre krav på produkterna 
som är i handeln. Media har även påverkat den svenska konsumentens köpbeteende. Med 
denna utveckling gäller det att hela tiden utveckla nya produkter samt att komma med nya 
idéer och spännande erbjudanden, samtidigt som man måste beakta sina stadiga produkter 
som redan är etablerade på marknaden. Om inte kunden erbjuds nya produkter, tröttnar de 
fort på det livsmedelsföretaget och det medför därmed att de sannolikt kommer att välja ett 
annat märke. 
 
En intervjuperson menade att han anser att produktutveckling kommer att ta allt större plats i 
framtiden, samt att han vill arbeta med idégenerering på ett mer konkret sätt. 
 

– Vi måste hela tiden titta på den nya generationen som hela tiden kommer till, vi måste 
 hela tiden titta på utvecklingen, vi måste hela tiden titta vad som händer i samhället, vi 
 måste hela tiden vara med att producera och äta det som är up-to-date. 
 
Tiden som spenderas i köket blir mindre och mindre, därför är bekvämlighet en viktig aspekt 
i framtidens produktutveckling. Ett exempel var det färdigskivade brödet som för ungefär 
fem år sen var helt otänkbart. Nuförtiden vill nästan inga kunder köpa oskivat bröd, menar en 
av våra intervjupersoner. Det handlade inte bara om att allt skall vara bekvämt och 
tidsbesparande. Det fanns fortfarande en stor konsumentgrupp som ville laga mat från 
grunden. Olika trender krockar med varandra, därför var det viktigt att veta vilken 
konsumentgrupp man ville åt, menade en av våra intervjupersoner. Intervjupersonen menade 
att livsmedelsföretagen var ganska långsamma på att snappa upp nya trender, men vid själva 
utvecklingen ansåg han att Sverige ligger bra till. Det kunde vara enkla saker såsom att byta 
logotyp, förenklar eller förtydligar produkten, detta är Sverige bra på menar 
intervjupersonen.  
 
 

 28



I framtiden kommer företagen att behöva bli snabbare med att utveckla nya produkter. Tid 
var en faktor som återkommande nämndes hos våra intervjupersoner, bli snabbare på att 
radera dåliga idéer samt att kunna ta snabba beslut, menade en av våra intervjupersoner. Det 
var ofta brist på tid, och det gällde att vara i tid med allting, annars kunde detta resultera i att 
konkurrenten hinner före med en exakt likadan produkt. En stor kostnadsfråga var tid som 
företagen nämnde, och ständigt arbetade med. I dagens läge hände det ofta att man förlorade 
mycket tid med tanke på olika korrigeringar. Mycket handlade om att göra rätt saker, så att 
man minimerade risker så att man slapp onödiga korrigerar under projektets gång, menade en 
intervjuperson.  
 
Konceptutveckling var också en del som kommer alltmer inom livsmedelsbranschen, att man 
jobbar efter att hitta kompletta lösningar till kunden. Framtidens hälsotrender påverkade 
företagens sätt att ta fram nya produkter. Företaget måste hela tiden tänka på socker, fiber 
och fettmängden i sina produkter idag, annars blir produkten helt ointressant för merparten av 
konsumenterna, menade en intervjuperson.  

  
 

Upplevda brister i produktutvecklingsprocessen 
Syftet med denna del var att kartlägga inom vilka delar av produktutvecklingsprocessen 
företaget anser sig ha brister eller t.o.m. sakna helt. 
 

Delar i produktutvecklingen där man upplever problem och brister. 
 
Två av nio företag ansåg sig inte ha några problem och brister inom företaget i dagsläget, de 
menade att de hade den kompetens som krävs i sitt personliga nätverk, eller att de hade allt 
som krävs för tillfället inom produktutveckling.  
 
Enstaka intervjuperson berättande att de egentligen inte hade några direkta brister, men han 
ville att företaget skulle kunna eliminera mindre bra idéer i ett tidigare stadium än vad de 
gjorde, eftersom de befann sig i en situation där de lät vissa idéer gå för långt in i 
produktutvecklingsprocessen. Företaget arbetade med alldeles för många projekt under 
samma period, och selekterade ut ett projekt och drev det tills den sätts ut på marknaden, 
samtidigt som de andra projekten blev liggandes utan att bli av, vilket kostade pengar och tid. 
Ju längre företagen tar ett projekt i produktutvecklingsprocessen, ju mer kostar det i pengar 
och tid, som kunde ha lagts på något annat. Där fanns en förbättringspotential, berättade en 
intervjupersoner. Intervjupersonen menade att de kommer att behöva fler och bättre idéer, 
alltså bristerna uppstod i den första delen i produktutvecklingen. Han berättade att när de väl 
hade passerat den första delen i produktutvecklingen ansåg intervjupersonen att företaget var 
ganska duktiga på att förvalta och bedriva produktutvecklingen snabbt och effektivt. När det 
kom till marknadsföring, positionering, prissättning osv. ansåg intervjupersonen inte ha några 
stora problem.  
 
 – Det handlar om att hitta nästa generations produkter 

 
 En av intervjupersonerna bland de stora företagen berättade att de hade massor av problem 

och brister som uppkom inom företaget och mycket saker de kunde göra bättre. Exempelvis 
så var de dåliga på att prioritera och att säga nej. Det handlade främst om för lite personal 
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samt för lite resurser. Intervjupersonen menade att han gärna såg att företaget lade ner mer 
resurser på produktutveckling, men att inte ekonomin tillät det. Idéerna var ofta fler än vad 
företaget kunde genomföra, och även i detta företag uppstod det brister som berörde området 
prioritering. Även de bra idéerna kunde falla på vägen med tanke på resursbrist. Det fanns 
helt enkelt inte tillräckligt med resurser ens för att satsa på de bra idéerna vissa gånger, och 
det var synd berättar intervjupersonen. Intervjupersonen kunde ofta se denna situation som 
ett resultat av överbelastning på personalen. De ville inte släppa de bra idéerna så företaget 
jobbar med dem ändå, vilket innebar överbelastning som medförde att företaget inte alltid 
hann med att utföra de arbeten som stod högst på prioriteringslistan. Med tanke på 
resursbristen var det väldigt svårt för företaget att hinna med allt, såsom arbete med att hålla 
konkurrenskraften uppe på befintliga produkter samtidigt som att de måste skapa nya 
produkter för morgondagens intäkter. Det är morgondagens produkter som får företaget att 
utvecklas, berättade en av våra intervjupersoner. Det var även viktigt att inte heller fastna på 
konkurrenskraften på befintliga produkter, utan det gällde att hela tiden vara med att skapa 
s.k. ”new business” vilket innebar att skapa nya produkter som konsumenten önskade. Det 
gällde att skapa en balansgång mellan existerande och nya produkter, menade en av våra 
intervjupersoner. 

 
 En annan intervjuperson vid ett stort företag menade att tiden var den viktigaste faktorn 

gällande problem och brister i produktutvecklingsprocessen. Tiden var en viktig faktor som 
ofta inte överensstämmde med den tidsplanering man skapat. Det kunde bl.a. handla om att 
teknik- och maskinsidan inte var klara med projektet för det uppsatta målet i tid, och detta 
kunde resultera i att hela produktutvecklingsprocessen inte klarade deadline. Uppstod det 
försening kunde produkten få negativa konsekvenser genom att den kanske inte hann köras 
in, testas och planeras i den utsträckning som hade behövts. Det kunde också uppstå andra 
problem, såsom förseningar från leverantörer, kommunikationsbrister, förseningar i olika 
sensorik- och hållbarhetstester och logistiska problem, vilket också kunde påverkade 
tidsplaneringen och produktutvecklingsprocessen negativt. Dessa problem kunde uppstå även 
fast företaget hade en noggrann tidsplanering, berättade intervjupersonen. Även inom detta 
företag nämnde intervjupersonen att de hade problem med att de eliminerar idéer i ett för sent 
stadium. En fas, vilken intervjupersonen såg både positivt och negativt på, var att de arbetade 
med många projekt samtidigt, detta för att se vilket av projekten som blev vinnare på slutet. 
Vår intervjuperson ansåg att det alltid var bra att ha ett urval med sig i processen. Han 
menade att den mindre bra av idéerna, alltså den som inte blev vinnare, ville han kunna 
eliminera i ett tidigare skede än vad företaget gjorde vid tiden då intervjun ägde rum. De bra 
idéerna testades på konsumentpanel, och efter detta satsades det på projektet som fick bra 
resultat. Intervjupersonen berättade att detta system de arbetade på vid intervjutillfället, var 
ett bra system för att ta fram nya produkter på, men att det krävdes mycket resurser för att 
genomföra, med tanke på att det var flera projekt samtidigt som det arbetades med. Han 
berättade att hans framtidsvision var att kunna hitta ett mer effektivt sätt att kunna plocka 
fram de bra idéerna samtidigt som att kunna eliminera de mindre bra idéerna i tid. En brist 
som företaget kände av var att kunna skapa fler innovativa produkter samt att släppa 
produkterna på marknaden vid rätt tillfälle. Det gäller att känna av marknaden på rätt sätt. En 
produkt fick inte vara för sent ute trendmässigt, men inte heller för tidigt ute. Var företaget 
för sent kom produkten att hamna på andra eller tredjeplats, och kom alltid att ligga där, och 
kom man för tidigt går det inte heller menade en av våra intervjupersoner.  
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Bristernas inverkan på effektiviteten i produktutvecklingsprocessen  
 
 – Vi gör saker rätt men det gäller att göra rätt saker också 

 
 Av de nio företagen i vår undersökning var det som vi tidigare nämnt sju som hade problem 

och brister i produktutvecklingsprocessen. Dessa brister kunde medföra att projekten blev 
försenade, lanseringar blev uppskjutna, det kunde generera i onödiga konflikter med 
leverantörer och kunder samt onödiga extrakostnader för företaget. Dessa brister kunde 
påverka slutprodukten om man stressade och skippade viktiga delar i produktutvecklingen 
för att hinna med deadlines. Slutprodukten kunde få en sämre hållbarhet, sämre smak, doft, 
den kunde förmedla fel budskap till konsumenten, berättade en av våra intervjupersoner. En 
av intervjupersonerna menade att detta kunde resultera i missnöjda kunder och att deras 
förtroendetröskel blev allt svagare och i samband med detta kunde företagen förlora 
marknadsandelar. Intervjupersonerna menade att detta kunde påverka hela företagets image 
och varumärke. Bristerna kunde påverka mängden av innovationsprodukter vilka var en 
viktig del i ett företag och som oftast skapade nya intäkter och tillväxtandelar åt företaget. 
Om företaget hade en position som marknadsledande och dessa brister uppstod kunde 
företaget snabbt förlora den ledande positionen, så det gällde att arbeta och bygga upp rutiner 
för att det undvika detta scenario att inträffa. Bristerna behövde inte enbart vara negativt för 
produkterna, utan det kunde ge negativa konsekvenser för hela företaget. 

 
 

Bristernas inverkan vid lansering 
 
 Intervjupersonerna var fullt medvetna om deras brister och de arbetade ständigt med att finna 

andra sätt att arbeta på för att undvika bristerna som kunde uppkomma i 
produktutvecklingsprocessen innan lanseringsbeslut fattas. För att säkra att dessa brister inte 
uppkom och samtidigt öka effektiviseringen av produktutvecklingsprocessen, kunde det 
krävas att företagen bytte leverantör, skaffade ny reklambyrå eller att företagen blev tvungna 
att hämta in kompetens inom andra områden, såsom maskinleverantörer. Det kunde också 
handla om att ändra om i olika led inom produktutvecklingen genom att blanda in t.ex. 
säljkåren eller maskintillverkarna i tidigare stadium inom produktutvecklingen, men 
företagen var tvungna tänka på att inte förändra allt för mycket, då det kunde bli stora 
belastningar för ekonomin. En intervjuperson berättade att de nyligen ändrade 
beslutspunkterna för ett projektarbete genom att flytta över projektet till en affärsavdelning 
för att få en högre nivå på företaget genom att få en bättre koppling till affärsverksamheten.  

 
 En intervjuperson berättade att det gällde att vara tydlig inom företaget och förmedla om vad 

som skulle göras så att det inte uppkom missförstånd i onödan. Det gällde att ha fokus på det 
projektet man arbetade med. Han berättade vidare att företaget kunde ha flera projekt igång 
samtidigt och klara av dem, men han menade också att man måste se när man hade för många 
projekt igång, annars fanns det stor risk att alla projekt fallerar. Han nämnde också att 
tydligheten gentemot leverantörer och medarbetare var en essentiell del i 
produktutvecklingen.  

 
 – Det är som jonglören du kan ha fem, sex bollar i luften men när du har sju tappar du 

alla och då rasar spelet. 
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 Kommunikation var återkommande det viktigaste begreppet som togs upp i våra intervjuer. 
Intervjupersonerna nämnde olika sätt på hur de skulle kunna förbättra kommunikationen 
mellan de olika parter som deltog i produktutvecklingen på något sätt. Det kunde handla om 
att förtydliga sina produktbriefer, vara lyhörd, tillmötesgående gentemot kunder och 
leverantörer, menade en av våra intervjupersoner.  

 
 Att utvärdera projekt på ett tidigt stadium var vad en annan intervjuperson ansåg vara 

viktigast i deras sätt att förbättra sina produktutvecklingsbrister. Ett annat sätt var att på ett 
tidigt stadium testa av produkten mot konsumenter eller marknaden för att säkerställa att 
produkten var hållbar på marknaden.  

 

Intresse för outsourcing  
Syftet med denna del var att kartlägga inom vilka delar av produktutvecklingsprocessen som 
företaget kan tänka sig att köpa in tjänster från externa leverantörer. 
 

Möjligheter att outsourca delar av eller hela produktutvecklingsprojekt 
 
 – Lägger vi 1 miljon på outsourcing och sen tjänar 10 miljoner på produkten så är det 

klart att det kan vara intressant för oss med outsourcing. 
 
Sex av de nio intervjupersonerna var positivt inställda och var inte främmande för att 
outsourca delar av eller hela projekt. Fyra av de sex positiva företagen menade att om det var 
ekonomiskt lönsamt för företaget kunde de tänka sig att outsourca hela projekt, medan de två 
andra var lite restriktiva och ansåg att det kunde skada företagets image om de outsourcar ett 
helt projekt, men de var fortfarande positiva till att outsourca vissa delar av projekt.  
 
En av dem som var negativa till att outsourca var att företaget vid intervjutillfället, hade det 
kärvt med ekonomin och på grund av detta inte vill blanda in en extern partner förrän de hade 
fått rätsida på den ekonomiska biten i företaget. Ett annat företag ansåg att de inte behövde 
någon extern hjälp eftersom de tyckte att de klarade allt på egen hand. En tredje 
intervjuperson menade att de var i full gång med att bygga upp helt ett nytt koncept för hela 
företaget och att det inte var aktuellt med outsourcing då. Personerna inom företaget måste 
först vara medvetna om vad som kommer att ske innan de tar in annan kompetens.       
 
Vid intervjuerna uppkom det lite olika frågeställningar om outsourcing. En intervjuperson 
menade att det kunde vara lite riskfyllt att outsourca, med tanke på sekretess, vad man kan 
lämna ut och vad man inte kunde lämna ut av sitt företags hemligheter, men han menade att 
de redan lämnar ut viss information till bl.a. maskin- och ingrediensleverantörer i dagsläget. 
En annan person talade mycket om företagets begränsningar och möjligtvis kunde 
outsourcing vara en resursmässig fördel för företaget. Han diskuterade även att det var en 
ekonomisk fråga, tjänade företaget på det eller förlorade de på att outsourca? En annan 
person talade om kompetensen. Han ville se över om företaget klarade alla projekt i 
dagsläget eller om de måste hyra in någon extern aktör vid olika typer av projekt. Ytterligare 
en intervjuperson menade att det ställs väldigt höga krav på de som outsourcar, eftersom 
båda parter måste ha exakt samma bild av det som skall utföras. Det var viktigt att det följer 
företagets varumärke och strategi, annars kunde projektet började spreta vilket ger negativa 
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konsekvenser för företaget, menade en av våra intervjupersoner. Intervjupersonen talade 
samtidigt om kommunikation och hur viktigt det var.  
 
 

Företagens outsourcing i dagsläget 
 
Beroende på vilket företag, vilka projekt och vilka omständigheter arbetade företag på olika 
sätt när det gällde outsourcing, både vid intervjutillfällena och i framtiden.  
 
De sex företag som såg positivt på outsourcing, hade ofta outsourcing redan idag i någon 
form. Det kunde handla om olika typer av konsulter som hyrdes in till olika typer av projekt. 
En intervjuperson berättade att företaget hyrde in extern kompetens på de bitarna de ansåg 
sig inte ha tillräcklig kompetens. Det kunde vara inom ett specifikt område eller att de ville 
hitta annan lösning eller få ny fokus och inspiration på i produktutvecklingsprocessen. Det 
kunde också vara så att de hyrde in någon extern konsult åt ett visst projekt som inte var 
lönsamt för företaget att ha en fast post på. Han berättade att de hade två konsulter som var 
bundna till företaget men som var fritt rörliga. Med detta menade han att det kunde vara dyrt 
att ha anställd personal som t.ex. bara jobbade med lagstiftning. Då var det mer lönsamt att 
hyra in tjänsten externt, menade en av våra intervjupersoner.  
 
Vilka produktutvecklingstjänster man hyrde in externt varierade från företag till företag. De 
exempel på tjänster som gavs under våra intervjuer var smakbedömning, logistik, koncept, 
textur, hållbarhetstester och lean-production. En intervjuperson berättade att de ofta hyrde in 
två eller fler konsulter till samma projekt för att sedan utvärderas och såg vem av dessa 
konsulter som utförde det bästa arbetet för företaget och som låg i linje vad företaget tänkte 
sig. Han nämnde att det kan vara en kostsam process för företaget att arbeta med så pass 
många konsulter, men att det oftast lönade sig på slutet då företaget hittat den idé eller 
koncept som lämpade sig bäst för företaget och som kan bidra till mest intäkter.  
 
 

Upplevda för- och nackdelar med outsourcing 
 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av samtliga nio intervjupersoners uppfattning om 
fördelar och nackdelar med outsourcing av produktutveckling.  
 
Ett företag nämnde att en stor nackdel var vad det kostar. Så länge företaget inte minskade 
ner sin egen personal som de gjorde motsvarande vid intervjutillfället ledde detta till en 
merkostnad. Företaget hade tre produktutvecklare anställda, som var den budgeten de satte av 
produktutvecklingsmässigt. Hyrde företaget in en extern part så ökade budgeten för 
produktutvecklingen och det ledde till högre kostnader. En annan nackdel kunde vara att en 
intern resurs känner produktionen, dvs. den interna produktutvecklaren kan mentalt ha med 
sig vad företaget har för produktionsmöjligheter i dagsläget, medan en extern resurs är mer 
orienterad utifrån behovet menar en av våra intervjupersoner. En annan intervjuperson 
nämnde att det kan vara logistiska problem. Det externa företaget kunde vara beläget långt 
ifrån företagets enhet och då får företaget problem med att transportera produkterna till 
produktionsenheterna, vilket kunde öka kostnaderna och orsaka logistiska problem. Har man 
logistiska problem kunde man få kvalitetsproblem, sen var det igång, berättar en av våra 
intervjupersoner. En tredje intervjuperson menade att den största nackdelen var att de externa 
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parterna inte kunde leva sig in i företagets varumärke. Detta gick möjligtvis att lösa genom 
att knyta företaget till fasta konsulter och arbeta på det sättet, och att ha en god 
kommunikation. Men detta kunde vara en omfattande process och det är en stor nackdel, 
ansåg en av våra intervjupersoner. 
 
En intervjuperson ansåg att en fördel med att företaget arbetade med en extern partner som 
arbetade med andra livsmedelsföretag, var att han kunde hämta idéer och tankesätt från hur 
andra företag arbetade. Han menade att de interna produktutvecklarna ofta var begränsade i 
deras eget företags tankesätt. Han menade att det både fanns fördelar och nackdelar med 
detta men att en kombination av interna och externa produktutvecklare antagligen passade 
deras företag bäst. En annan intervjuperson berättade att företaget kunde balansera 
resursmängden efter behovet av produktutvecklingstjänster. Han menade att arbetet med 
produktutveckling gick lite upp och ned. Ibland kunde de ha hur mycket som helst att göra 
och ibland hade de inte lika mycket, därför kunde det vara ett smart drag för företaget att 
hyra in tjänster när de hade mycket att göra för att justera arbetsbelastningen från de interna 
produktutvecklarna, menade intervjupersonen. 
 

 En intervjuperson menade att det både är för- och nackdelar med outsourcing. Det bästa 
enligt honom, var att börja från konsumentbehovet och tratta ner det till en färdig produkt till 
sist. Men sen fanns där ju alltid en realitet; vad företaget hade för produktionsmöjligheter. 
Kunde företaget ha en idé och modifiera den så att den fungerade utifrån befintlig struktur så 
att företaget slipper onödiga investeringar. Detta övervägande kom alltid in och det var 
lättare att göra med en intern person än en extern generellt sätt, enligt en av våra 
intervjupersoner.  

 

Spontana tankar kring inköp av produktutvecklingstjänster från extern aktör 
 

 Sju av våra intervjuföretag ställde sig positivt till tanken att köpa in utvecklingstjänster från 
en extern aktör. Bland dessa var det fyra från de stora, och tre av de medelstora företagen. En 
från både stor och medelstort företag var skeptisk då det gällde att köpa in tjänster externt. 
Anledningarna var många, som vi nämnt tidigare. 

 
 

Ekonomisk lönsamhet med outsourcing 
 
I vår undersökning kunde vi finna tydliga mönster på att alla intervjupersoner hade en 
entydig uppfattning om lönsamheten med outsourcing. Intervjupersonerna menade att 
outsourcing var mycket projektstyrt, alltså beroende på vilket projektet var blev det mer eller 
mindre lönsamt och intressant för företaget att köpa in kompetensen externt. Företagen måste 
se över vad företaget hade för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Utifrån det resultatet 
kunde de genomföra en utvärdering om det fanns något behov av outsourcing samt om det 
var lönsamt för företaget.  
 
En intervjuperson nämnde att det har helt att göra med potentialen av idéerna, samt vilken 
budget som skulle tillämpas till de externa aktörerna. Fanns det tillväxtmöjligheter och 
positiva konsekvenser med att outsourca så kunde det vara aktuellt för företaget att köpa in 
tjänster inom produktutveckling, berättade en av våra intervjupersoner. 
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En annan intervjuperson menade att det inte var ekonomiskt lönsamt att outsourca hela 
projekt. Han menade att det kan vara positivt för företaget att arbeta tillsammans med ett par 
konsulter med olika kompetenser. Han menade att det inte är ekonomiskt lönsamt att ha en 
heltidsanställd inom vissa typer av områden där personen inte fyller en hel tjänst. I detta fall 
var det mer ekonomiskt lönsamt att outsourca den delen, menade en av våra intervjupersoner. 
I dagsläget hade företaget personer som inte fyllde en heltidstjänst med de arbetsuppgifter de 
var ämnade till, men företaget arbetade konstant genom att söka efter personer med olika 
typer av kompetens för att kunna täcka två eller fler arbetsområden. Detta för att fylla en 
heltidstjänst så att det sker kostnadsreduceringar för företaget. Detta sätt att arbeta på kunde 
ha en ekonomisk fördel, men det kunde även påverka resultatets kvalité genom att inte ha 
specialister inom området, det var svåra beslut att fatta berättar en av våra intervjupersoner. 
 
En tredje intervjuperson förtäljde om att företaget oursourcar en omfattande del av företagets 
dataavdelning. De långa distributionerna körde inte företaget själva, utan detta löses genom 
att anlita specialister inom distribution, vilket reducerar kostnaderna för livsmedelsföretaget. 
Det företaget inte själva var specialister på outsourca, det gällde att inte krångla till det för 
sig berättade en av våra intervjupersoner. Han påpekade att företagen hade all kunskap och 
kompetens när det gällde utvecklingsprocessen, därför fanns det inget behov och var heller 
inte ekonomiskt lönsamt för företaget med outsourcing inom detta område.  
 
 

Företagens val av externa tjänster 
 
I slutet av intervjun tillfrågades intervjupersonerna att fylla i vilka tjänster som kunde vara 
intressant för deras företag att outsourca. Få kommentarer lämnades från intervjupersonerna 
under denna frågeställning, utan de fyllde i frågorna med hjälp av penna, varefter vi 
sammanställde resultatet utifrån detta. Resultatet redovisas i tabellen nedan.  
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Figur 1: Stora företag är generellt sett mer intresserade av att outsourca olika delar i 
produktutvecklingsprocessen.  
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Samtliga av de stora företagen ansåg att det kunde vara mest intressant att outsourca 
marknadsanalys, marknadssegmentering och kommunikation. De stora företagen var mindre 
intresserade av receptframtagning och endast ett företag var intresserad av lean production.  
 
Bland de medelstora företagen kunde vi avläsa att det fanns störst intresse för 
marknadsanalys, konceptutveckling, sensorisk analys och prototyputveckling. Minst intresse 
låg vid logistik, och lean production där ingen av våra företag ansåg detta intressant.  
 

 En intervjuperson vid ett av de stora företagen kommenterade denna punkt med att berätta att 
samtliga tjänster kunde vara intressanta att outsourca, men hon menande att det även här är 
projektstyrt, samt vilken kvalité och pris tjänsten ligger på.  

 
 En annan intervjuperson från ett stort företag nämnde att de outsourcar redan idag vissa av 

dessa delar, men företaget var inte främmande för att köpa in tjänsten från annat håll för att 
just se vilket av de externa företag som kunde tackla problemet bäst och hitta den externa 
part som kan ge upphov till bäst resursgenerering.  

 
 En intervjuperson från ett medelstort företag berättade att de har väl fungerande rutiner vid 

de flesta av dessa områden, men att de kunde tänka sig att outsourca just för att få in nya 
idéer, nytt tänk, experter inom dessa områden.   
 
 

Produktutvecklingstakten inom svensk livsmedelsindustri de senaste åren 
 
De flesta av intervjupersonerna var eniga om att produktutvecklingstakten inom svensk 
livsmedelsindustri hade ökat de senaste åren, men några ansåg att takten fortfarande var för 
långsam. Anledningen till att de tyckte den var för långsam var att dessa företag gjorde en 
jämförelse med deras utländska kollegor i t ex Tyskland och England där 
produktutvecklingstakten var mycket hög, enligt våra intervjupersoner. En intervjuperson 
menade att det var alldeles för få innovativa produkter samt att det i stor utsträckning 
kopierades, samt konkurrensanalyserades för mycket både från utlandet och från den svenska 
marknaden. Intervjupersonen höll med till viss del om att det har skett en förändring, men i 
för låg takt. Han tyckte även att de stora livsmedelsjättarna var upphovet till denna 
utveckling, med tanke på att de lade för mycket fokus på egna varumärken och tvingade de 
producerande livsmedelsföretagen in i en ond cirkel där allt handlade om prissättning och 
inte lika mycket om egenskaper och mervärden som skulle kunna tillföras i produkten, menar 
intervjupersonen. Det var för mycket prisfokusering. En intervjuperson tyckte att 
utvecklingstakten var hög, och att den svenska markanden inte hann med. Många företag 
hann inte med i denna utveckling vilket gjorde att allt centraliseras och de mindre företagen 
lades ned. En intervjuperson menade att det händer väldigt mycket på marknaden just nu. 
Hon såg det som en väldigt positiv utveckling med denna höga takt, detta var en 
kedjereaktion som reflekteras till högre innovationskvalité. Hon fortsatte med att berätta om 
att konsumenterna var en stor bidragande faktor till att situationen inom svensk 
livsmedelsindustri såg ut som den gjorde. Konsumenten reste mer, de var mer öppna för mat 
från andra kulturer, de var mer medvetna och läste noga på innehållsdeklarationen, det var ett 
helt annat informationsflöde nu än förr. Internet hade bidragit till en tillgänglighet för 
konsumenten att söka information om livsmedel från andra kulturer, vilket bidragit till att 
förfrågan från konsumenter hade ökat, vilket genererade i en snabbare utvecklingstakt, 
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menade hon. En intervjuperson menade att den svenska livsmedelsindustrin hade en 
begränsad utvecklingstakt, och att de var medvetna om att de inte kunde lansera alltför 
många nya produkter. Han var medveten om att konsumentgruppen var för liten och 
konkurrenterna för många. Detta genererade i att det blev en väldigt hög risknivå med att 
lansera en ny produkt, med tanke på alla investeringskostnader och att det kunde resultera i 
en icke lönsam affär. Därför kände många livsmedelsproducerande svenska företag mer 
säkerhet och trygghet genom att ta fram me-too produkter, berättade en av våra 
intervjupersoner.  
 
 

Få resurser läggs på forskning och utveckling 
  

 Med tanke på den stora andelen kopiering inom livsmedelsindustrin, lades det inte ner mer än 
vad som absolut var nödvändigt på forskning och utveckling inom svensk livsmedelsindustri.  
Forskning och utveckling var en lång process och många av företagen valde då att lägga ut 
det på andra företag eller väntde och såg vad konkurrenterna släppte ut på marknaden.  

 
En annan intervjuperson berättade att det handlade om tradition, man måste förstå andra 
branscher. Mobiltelefonbranschen t ex hade en helt annan förnyelsetakt, och konsumenterna 
ville hela tiden ha nya funktioner och finesser i mobiltelefonen, berättade en av våra 
intervjupersoner. När det kom till livsmedelsindustrin var det helt andra drivkrafter för att 
ändra konsumentens beteende, alltså inköpsmönster. Livsmedelsindustrin var mycket mer 
traditionsbundet, enligt en av våra intervjupersoner. Många produktutvecklare försökte driva 
på företagen att lägga ner mer resurser på forskning och utveckling, men oftast fanns inte de 
resurser som man önskat, menade en intervjuperson. Det blev helt enkelt en ond cirkel där 
företagen inte hade råd att lansera så många nya produkter per år, vilket ledde till att man 
satsar på säkra kort genom att kopiera konkurrenter många gånger, berättade en 
intervjuperson. En intervjuperson förtäljde att man inte får glömma bort att det verkligen 
finns företag som satsar på forskning och utveckling av bl.a. hälsofrämjande produkter, men 
att de företagen som satsar mest var en minoritet.  
 
En annan intervjuperson ansåg att de 1,6 % av företagets omsättning som utgjordes av 
forskning och utveckling kunde låta väldigt lite, men i själva verket ansåg han att 
livsmedelsindustrin uppfyllde den största delen av de behov konsumenterna hade.  Det 
handlde även om att skapa behov hos konsumenten. Var de inte medvetna om att en produkt 
existerar, fanns det heller inget behov av den. Han menade även att han höll med om att det 
var en väldigt låg siffra som användes till forskning och utveckling om man jämförde med en 
del andra branscher, men att livsmedelsbranschen hade helt andra spelregler i jämförelse med 
t ex mobil- och bilindustrin där det skedde utveckling i en högre grad. 
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Diskussion 
 
Vår resultatdel är mycket omfattande och detta beror på att vi anser att det material vi fick 
från vår undersökning är synnerligen relevant relaterat till vårt resultat. Innan vår 
undersökning trodde vi inte att intervjupersonerna skulle tala så mycket samt ge oss så 
mycket intressant material som de gav oss. 
 
Inför vår undersökning hade vi en helt annan bild av vilket resultat vi skulle få. Denna bild 
skapades i samband med att vi studerade tidigare undersökningar genomförda av Rasmusson 
(2005), Bäck (2004) samt Mark-Herbert och Nyström (2000), varav samtliga genomfört 
kvantitativa studier. Några andra liknande studier har vi inte funnit. Deras undersökningar 
visade en mer negativ inställning till outsourcing. Vårt övervägande positiva gensvar kan 
grunda sig i att vi fick våra intervjupersoner att mer gå in på varför outsourcing var intressant 
för företaget snarare än i vilken utsträckning de har behov av outsourcing i dagsläget, 
eftersom vi med våra kvalitativa intervjuer, med öppen dialog fick företagen att berätta om 
deras produktutveckling och outsourcing. 
 
Livsmedelstakten under de senaste åren kan ha genererat i att företagen har fått en mer 
positiv inställning till outsourcing. En annan aspekt kan vara att konkurrensen aldrig varit så 
hård som den är idag vilket medfört att företagen mer eller mindre tvingats att outsourca 
vissa delar inom företaget. Mer kunskap om outsourcing kan vara en tredje aspekt, då 
företagen ser det som en möjlighet snarare än ett tvång att köpa in tjänster externt. 
Tillgängligheten av outsourcing är ännu en aspekt som kan ha medfört i vårt positiva 
gensvar. De företag som deltog i de tidigare kvantitativa undersökningar som vi studerat, 
kanske inte var de rätta personerna att undersöka, då de skickade enkäterna till VD vid 
livsmedelsföretag. I vår undersökning valde vi noggrant ut personer som var kunniga inom 
vårt problemområde, och som ständigt arbetar med outsourcing och produktutveckling. Vår 
undersökning kan också ha visat fel då det kan ge en förvrängd bild av vad företaget 
egentligen vill, då vi intervjuat personer som arbetar mycket med produktutveckling och 
outsourcing, samt att intervjupersonerna talat utifrån deras egna önskemål snarare än 
företagets strategi. Vi anser dock själva att vår undersökning gav ett mer genuint och 
trovärdig bild av vad intervjupersonerna i de olika livsmedelsföretagen tycker, till skillnad 
från de tidigare undersökningarna. Outsourcing diskuteras ofta i media, samt att man som 
konsument blir påverkad av sin omgivning med de ständigt ökande kraven och efterfrågan av 
nya produkter. Innovativa, hälsosamma, tidsbesparande och miljövänliga produkter är något 
som ligger högst upp på listan hos merparten av de svenska konsumenterna idag. Detta 
medför ett stort utvecklingsarbete för företagen, en utmaning som måste tas för att vara en 
del av förändringen.  
 
Man kan genom vår undersökning se att intresset för outsourcing är positivt både bland de 
stora och medelstora företagen. Däremot skiljer sig intresset för olika delar inom 
produktutveckling för olika verksamheter. Om företagen ser en vinstmöjlighet eller om de 
saknar kompetens eller resurser, kan det vara aktuellt att outsourca delar av 
produktutvecklingsprocessen, enligt vår undersökning. Denna uppfattning skapades i 
samband med att vi genomfört våra intervjuer. Majoriteten av intervjupersonerna har samma 
uppfattning om denna aspekt, om vad som krävs vid outsourcing; saknar företaget resurs eller 
kompetens köper man in tjänsten, och så fungerar det i de flesta företag. Hade företagen haft 
ekonomiska förutsättningar att hålla alla delar inom företaget anser vi att majoriteten av 
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företag inte skulle ha outsourcat. Samtidigt har vi fått uppfattningen om att en del företag ser 
outsourcing som nyttigt, och en frisk fläkt för företaget. 
 
Företagen jobbar ofta utifrån de maskiner som finns tillgängliga på företaget. Det är inte 
ovanligt att produkter skapas utifrån en specifik maskin och den maskinresurs som finns 
tillgänglig inom företaget. Det är ytterst ovanligt att företagen investerar i en helt ny maskin 
endast för en specifik produkt. Givetvis förekommer investeringar om företaget ser en 
potential i en produkt eller om det kan vara mer ekonomiskt lönsamt att investera i en maskin 
om den t.ex. är mer effektivt producerande. Detta har vi inte valt att nämna så mycket om i 
arbetet trots att det ofta nämndes i intervjuerna. Vi kände att vi hade tappat fokus om vi riktat 
in oss för mycket på maskinteknologi, men vi anser att denna del är viktig och gav den därför 
lite utrymme under diskussion.  
 
Något vi också kom fram till i resultatet var att förhållandevis få företag genomför noggrann 
marknadssegmentering, marknadsanalys som vi kallar förstudieundersökningar. Detta var 
något som förvånade oss vid intervjuerna. Vi anser att detta kan bero på flera faktorer. Först 
och främst kan det bero på att företagen ofta anser sig vara etablerade på marknaden och 
därför inte är noggranna i förarbetet av produktutveckling. En annan aspekt är att det 
förekommer små modifieringar av produkter eller att det förekommer mycket me-too-
produkter, vilket gör att företagen inte anser sig behöva genomföra förstudier. En tredje 
aspekt är att företagen outsourcar förstudiearbetet pga. det ibland kan vara mer lönsamt för 
företaget på detta sätt eller att de saknar resurs för det. Detta är tvärtemot av vad vi studerat i 
olika litteraturer och föreläsningar, där man poängterat hur viktigt det är med noggrant 
förarbete (Cagan & Vogel, 2002). 
 
Uppföljning av lanserade produkter var något vi trodde skulle vara vanligt förekommande 
hos stora etablerade företag. Så var dock inte fallet, och det var vanligare att inte göra 
uppföljningar enligt vår undersökning. Det kan i enstaka fall förekomma uppföljningar om 
produkten skulle ha något stort fel, hos de företag som vanligtvis inte gör uppföljningar. Vi 
anser att det kan bero på bristande intresse hos företagen, resurs- och kompetensbrist när det 
gäller uppföljning av lanserade produkter. Mest förekommande bland våra intervjupersoner 
var att de lämnade över ansvaret till försäljningssidan och leverantörerna och därmed 
lämnade ifrån sig produkten. Frågan är om det är ett medvetet val från företagen att inte göra 
uppföljningar eller om det beror på att de anser sig känna till marknaden så pass mycket av 
tidigare erfarenheter att de inte är i behov av uppföljningar? Företagen är säkert medvetna om 
sin situation och därmed känner till att leverantörer och försäljning meddelar företaget om 
det skulle uppkomma klagomål eller önskemål om förändringar på produkten från 
konsumenterna. Därför kan detta vara en bekvämlighetsfaktor att medvetet lämna över en del 
av produktutvecklingsprocessen till andra personer inom företagen, anser vi.  Kommentarer 
såsom ”säljer det så säljer det, säljer det inte så får vi reda på det…” visar att det förekommer 
chansartade lanseringar, vilket kan vara en stor risk för många företag. På ett sätt kanske 
detta sätt att arbeta kan vara ett effektivt sätt, med tanke på att försäljningssidan ofta ingår i 
produktutvecklingsprocessen, men enligt den erfarenhet och kunskap vi har fått med vår 
utbildning anser vi att detta komplicerar uppföljningsarbetet då man inte har direktkontakt 
med konsumenterna. 
 
En aspekt som vi ansåg var intressant i vår undersökning, och som vi ansåg 
överensstämmande med den tidigare bild vi hade, var att konsumenten alltid låg i fokus hos 
våra intervjupersoner. Konsumenterna nämner våra intervjupersoner vara viktigast när det 
gäller produktutveckling. Även fast företagen nämner detta anser vi att det inte alltid 
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överensstämmer med verkligheten. Konsumenten skall alltid ligga i fokus hos 
livsmedelsföretag eftersom det är dem som gör att företagen kan överleva. Konsumenten har 
även stor makt hos företagen, med tanke på att de kan göra sina röster hörda genom att 
påverka och komma med konstruktiv kritik i form av förbättringar och förändringar av 
produkter.  
 
Livsmedelsföretagen i vår undersökning är otroligt trend- och hälsomedvetna och företagen 
måste ligga ungefär ett år före i tiden så att de vet vad de ska lansera det kommande året. Vi 
anser att det är bra att företagen följer de senaste hälsotrenderna med tanke på konsumentens 
önskemål. Kommande trender såsom snabb, miljövänlig mat är vad som är på gång i 
företagen just nu, och intervjupersoner berättar att miljötrenden kom snabbt och att företaget 
arbetar med att tillverka miljöaspektsprodukter för tillfället. 
 
Den största bristen inom de företag vi intervjuat är kommunikation inom företaget. 
Kommunikation brister ofta eller missuppfattas i något led, och företagen arbetar konstant för 
att förbättra kommunikationen inom företaget. De flesta företag inser att de har 
kommunikationsbrister, samtidigt som det finns vissa som inte inser bristerna. 
Kommunikation anser vi vara viktig inom alla led, och samma uppfattning fick vi från våra 
intervjuer. Brister i kommunikation anser vi kan grunda sig i att informationsflödet inte når 
ut till i så stor utsträckning som egentligen behövts till t.ex. produktionspersonalen. En 
intervjuperson nämner att de måste engagera sig mer i kommunikationen för att öka 
personalens motivation, välbefinnande och utveckling, och att de skall kunna känna sig som 
en del i företaget. Vi anser att många företag måste ta bort inställningen till ”vi och dom” där 
de särskiljer produktionspersonal från personer som är delaktiga i t.ex. Produkt- och 
marknadsutveckling. Vi anser också att dessa problem uppstår i större utsträckning än vad 
som nämns i våra intervjuer.  
 
Samtliga av våra intervjuade företag har eller har haft någon form av outsourcing inom 
företaget. Oftast handlar det outsourcing inom maskinleverantörer, reklambyråer eller 
liknande. Det kan även handla om smaksättningsföretag, sensorikföretag osv. Vi anser att 
detta sätt är effektiv eftersom det ofta blir ekonomiskt lönsamt för företagen att köpa in den 
tjänst som företaget inte anser sig ha kapital för att lägga inom företaget. Vissa 
komplikationer kan förståss uppkomma med outsourcing som vi nämnt tidigare. Att bl.a. 
Informations- och kommunikationsfel är i högre utsträckning vanligt vid outsourcing än vid 
internt arbete enligt vår undersökning. Outsourcing är inget som företagen i vår undersökning 
ser negativt på, utan majoriteten är positivt inställda till i alla fall någon form av outsourcing, 
vilket vi ser som positivt för den kommande framtiden med förhoppningsvis ökat samarbete 
med externa produktutvecklingsföretag. 
 
Att livsmedelsföretagen i Sverige inte avsätter särskilt stort kapital på forskning och 
utveckling, menar våra intervjupersoner grunda sig i att livsmedelsföretag oftast inte går med 
tillräckligt stor vinst för att de skall kunna satsa mer på forskning och utveckling. Enligt Li är 
konjunkturen i Sverige hög just nu, vilket under 2006 ökade konsumtionen av bl.a. livsmedel 
(Livsmedelsåret, 2006). Intervjupersoner menar även att de känner av en viss ökning samt att 
det läggs ner lite mer pengar på forskning och utveckling, men många företag anser att det 
fortfarande är en för låg siffra. Vi anser att mycket beror på all kopiering som sker inom 
livsmedelsbranschen, att man använder andra företags forskning och produkter både från 
Sverige och i utlandet, som sedan kopieras och utvecklas hos det egna företaget. Detta kan ge 
positiva ekonomiska effekter för företagen på kort sikt, men vill företaget vara 
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marknadsledande anser vi, och några av intervjupersonerna att detta inte är någonting värt att 
satsa på i ett längre perspektiv.  
 

Material och metod 
Vi var väldigt positiva till vårt val av metod som gav oss väldigt mycket intressant material. 
Intervjuguiden har inte korrigerats under intervjutillfällena eftersom vi varit väldigt nöjda 
med frågeställningarna. Det som kan ses som negativa aspekter var att vi inte hann skriva ut 
samtliga intervjuer ordagrant, vilket eventuellt kunnat medföra att någon viktig information 
gått förlorad. En negativ aspekt kunde också vara att vi borde ha varit färdiga med 
transkriberingarna tidigare, och med tanke på tidsbrist, samt att vi borde ha varit tidigare ute 
med att boka tid med intervjupersonerna. Vi är trots detta nöjda med samtliga intervjuer och 
det var positivt att vi fick så mycket material från de intervjuerna. 
 
 

Framtida studier 
 
Det skulle vara intressant att följa upp detta arbete om några år, för att se om inställningen till 
outsourcing har förändrats och om företagen kommer att outsourca större delar av 
produktutvecklingen i framtiden. Intervjuer med små- och mikroföretags inställning till 
outsourcing hade också varit intressant att arbeta vidare med att undersöka, för att se om det 
finns någon skillnad hos dessa företag. 
 
Något som vore intressant att undersöka är även om företagen i framtiden är mer positivt 
inställda till den del av omsättningen som används till forskning och utveckling, samt om det 
kommer att läggas ner mer resurser på detta.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
Anledningen till varför vi vill genomföra denna intervju är på grund av att vi är intresserad av 
att forska och undersöka om det finns behov från producerande livsmedelsföretag att köpa in 
produktutvecklingstjänster i en extern produktutvecklingsverksamhet. I denna verksamhet är 
det tänkt att man kan köpa in produktutveckling vid behov.  
 
Tanken är att företag ska kunna outsourca delar av, eller hela projekt. Marknadsanalys, 
marknadsegmentering, konceptutveckling, Sensorisk analys/bedömning med 
konsumentpanel eller tränad, Receptframtagning, hållbarhetstester/lagringstester, 
Kommunikation, produktionsteknik, logistik, lean production, forskning och 
prototyputveckling är de delar som kan tänkas finnas i den externa 
produktutvecklingsverksamheten.  
 
Steg 1 Syftet med denna del är att få en klar uppfattning om vad begreppet 
produktutvecklingsprocessen är för företaget och vilka delar företaget anser ingår i en 
produktutvecklingsprocess. 
 
Vad innebär ordet produktutveckling för dig? 
 
Beskriv er produktutvecklingsprocess och de olika ingående delarna. 
 
Hur fungerar er produktutveckling idag? 
 
Följdfrågor 
Vilka avdelningar är inblandade i er produktutveckling? 
 
Hur får ni nya idéer till era produkter och hur arbetar ni med att förbättra era existerande 
produkter (innovation)?  
 
Vad ser ni som er marknad? Skåne, Sverige, Norden, Europa eller hela världen? 
 
Samarbetar ni med andra livsmedelsproducenter i Sverige inom produktutveckling? Om ja, 
på vilket sätt?  
 
Arbetar ni tillsammans med några andra typer av företag än livsmedelsproducenter när det 
gäller produktutveckling? 
 
Innebär framtiden förändringar på ert sätt att arbeta med produktutveckling?` 
 
Steg 2 Syftet med denna del är att kartlägga inom vilka delar av 
produktutvecklingsprocessen företaget anser sig ha brister eller t.o.m. sakna helt. 
Beskriv inom vilka delar i produktutvecklingen ni har problem och brister i? 
 
Beskriv problemen och bristerna  
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Vad innebär bristerna för effektiviteten i produktutvecklingsprocessen? 
 
Vad innebär bristerna för företaget?  
 
Hur kompenserar företaget idag för dessa brister innan lanseringsbeslut fattas? 
 
Hur arbetar ni för att lösa dessa produktutvecklingsbrister i dagsläget?  
 
 
Steg 3 Syftet med denna del är att kartlägga inom vilka delar av 
produktutvecklingsprocessen som företaget kan tänka sig att köpa in tjänster från externa 
leverantörer. 
 
Ser ni möjligheter i att outsourcea delar eller hela projekt? 
 
Är det något ni outsourcar i dagsläget?  
 
 
om ja      
Inom vilka områden?  
 
kan ni tänka er att outsourca även andra delar? 
 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med er outsourcing? 
 
Är detta ekonomsikt lönsamt för er att outsourca? 
 
 
om nej 
Av vilka anledningar väljer ni att bedriva produktutveckling Inom företaget?   
 
Kan ni tänka er att köpa in tjänsten? 
 
 
Hur tror du det fungerar inom andra branscher?  
  
Skulle ni kunna tänka er att köpa in utvecklingstjänster inom några av dessa områden? 
 
Vad är ert största behov inom detta område?  

• Marknadsanalys 
• Marknadsegmentering  
• Konceptutveckling 
• Sensorisk analys/bedömning med konsument panel och en tränad.  
• Receptframtagning 
• Hållbarhetstester/Lagringstester 
• Kommunikation 
• Produktionsteknik 
• Logistik 
• Lean production 
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• Forskning 
• Prototyputveckling 

 
 
Avslutande frågor 
Hur ställer du dig spontant till idén att köpa in produktutvecklingstjänster från en extern 
aktör?  
 
Hur ser du på produktutvecklingstakten inom Svensk livsmedelsindustri under de senaste 
åren? Varför? 
 
Vad tror du att det beror på att livsmedelsindustrin är fjärde största industri i Sverige och 
lägger ner minst resurser på FoU?  
 
 
Extrafrågor 
Hur ser ni på rättvis handel? 
 
Vilken inställning har ni till den aktuella hälsotrenden i relation till produktutveckling? 
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