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Sammanfattning 

Uppsatsens titel:  Gränsöverskridande samarbete vid innovationsutveckling. En 

studie om sambandet mellan komplexiteten i 

innovationsutvecklingsprocesser och öppen innovation. 

Författare:  Alexander Simonson & Natali Ani Arzoumalian 

Handledare:  Marcus Box & Lars Vigerland 

Nyckelord: Öppen innovation, gränsöverskridande samarbete, innovation, 

disruptiv innovation, inkrementell innovation, radikal innovation, 

komplexitet, innifrån-ut innovation, utifrån-in innovation.  

Bakgrund: Företagens interna innovationsfunktioner minskas samtidigt som 

företagen i större utsträckning väljer att tillämpa öppen innovation, 

gränsöverskridande samarbeten. Massor av forskning visar på att 

öppen innovation innebär en rad fördelar och möjligheter, men även 

utmaningar. Få studier belyser dock sambandet mellan komplexa 

innovationsutvecklingsprocesser och tillämpandet av 

gränsöverskridande samarbeten. Påverkar antalet komplexa 

beståndsdelar i innovationsutvecklingsprocesser i vilken 

konstellation företag väljer att samarbete med externa parter? 

Författarna ställer sig frågande till detta. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur komplexiteten i 

innovationsutvecklingsprocesser påverkar i vilken utsträckning 

företag väljer att samarbeta med externa parter. Studien ska även 

undersöka i vilken konstellation företag väljer att samarbeta med 

externa parter baserat på hur komplexa 

innovationsutvecklingsprocesserna är. Även Incitament för 

gränsöverskridande samarbete vid utvecklandet av komplexa 

innovationer kommer att studeras.  

 

Genomförande: Kvalitativ data erhölls genom fem samtalsintervjuer med fyra 

Innovationsledare och en processansvarig för innovationsutveckling 

avseende komplexa innovationer inom Ikea. Kvantitativ data erhölls 

genom en enkätundersökning som besvarades av samtliga 

Innovationsledare samt deras medarbetare (28 respondenter totalt)   

Resultat:  Studien indikerar på att ju mer komplex en 

innovationsutvecklingsprocess är, desto större är sannolikheten att 

externa parter får större inblick i fler beståndsdelar avseende 

utvecklingsprocessen. Graden av komplexitet i 

utvecklingsprocessen ökar även sannolikheten för att inifrån-ut 

innovation tillämpas.  



 
 

Abstract 

 

Title of the essay:  Cross-border cooperation in innovation development. A study about 

the cooperation between the complexities of innovation 

development processes and open innovation. 

Authors: Alexander Simonson & Natali Ani Arzoumalian 

Supervisors: Marcus Box & Lars Vigerland 

Keywords: Open innovation, cross-border cooperation, innovation, disruptive 

innovation, incremental innovation, radical innovation, complexity, 

inside-out innovation, outside-in innovation. 

Background: The companys internal innovation functions decreases while 

companies choose to apply open innovation, cross-border 

cooperation. Lots of research shows that open innovation involves 

several benefits and opportunities, but also challenges. Few studies, 

however, illustrates the connection between complex innovation 

processes and the application of cross-border cooperation. Does the 

number of complex components in innovation development 

processes affect in which constellation companies choose to 

cooperate with external parties? This is something the authors ask 

themselves.   

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how the complexity of 

innovation development processes affects the extent to which 

companies choose to cooperate with external parties. The study will 

also investigate what constellation companies choose to collaborate 

with external parties based on the complexity of innovation 

development processes. Incentives for cross-border cooperation in 

the development of complex innovations will also be studied. 

 

Implementation: Qualitative data was obtained through five interviews with four 

Innovation leaders and a process manager for innovation 

development, regarding complex innovations within Ikea. 

Quantitative data was obtained through a survey that was answered 

by all Innovation Leaders and their employees (28 respondents in 

total). 

Results: The study indicates that the more complex an innovation 

development process is, the greater is the likelihood that external 

parties will gain more insight into more components of the 

development process. The degree of complexity in the development 

process also increases the likelihood that inside-out innovation is 

applied. 
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1. Introduktion 

 

Syftet med detta kapitel är att presentera studiens bakgrund och problemområde. Vidare 

formuleras undersökningens frågeställningar, syfte samt avgränsningar som en 

operationalisering av det fenomen som studien avser att undersöka. Kapitlet inkluderar även 

en diskussion kring valda frågeställningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Den innovationsförmåga som företag besitter samt hur företagen arbetar med 

innovationsprocesser menar vissa forskare är avgörande för att företagen ska kunna möta både 

möjligheter och utmaningar som den globala ekonomin innebär. Detta innebär att 

innovationsförmågan hos företag även påverkar deras konkurrensförmåga (Wyckoff, 2015 

s.73). Många forskare anser att det är en självklarhet att fokus på innovationsarbete är 

nödvändigt för företagens överlevnad. Samtidigt har forskning hittills inte kommit fram till ett 

lika tydligt svar avseende i vilken utsträckning innovationsarbetet bör fokusera på 

inkrementella eller disruptiva innovationer för att gynna företagens konkurrensförmåga 

(Varadarjan, 2009 s.27-28). Vad som däremot framgår ur tidigare studier är att sannolikheten 

är större att mer komplexa innovationer kräver processer som avviker från redan etablerade 

processer och därmed kräver andra rutiner än de etablerade (Gopalakrishnan & Bierly, 2001). 

Företag skiljer på produkter och tjänster i syfte att nå högre vinstresultat och för att kunna göra 

detta måste företagen konkurrera genom att differentiera sina produkter. Detta gör de genom 

innovationsarbete och traditionellt sett har många företag innovationsfunktioner så som olika 

avdelningar och forskningscenter. Trots detta befinner vi oss i en situation där företagens 

interna resurser är begränsade samtidigt som de anställda inte kan behärska all ny teknik. 

Interna innovationsfunktioner måste därför reduceras eftersom att de inte genererar tillräckligt 

med vinst. Resultatet av detta är att företag i större utsträckning väljer att tillämpa öppen 

innovation, det vill säga gränsöverskridande samarbete (Tucci, Chesbrough, Piller & West, 

2016, s.283-284).  
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Genom gränsöverskridande samarbete tar organisationer vara på de kunskaper och de 

erfarenheter som finns både internt och externt, vilket leder till reducerade kostnader. De 

reducerade kostnaderna går att hänvisa till att organisationer inte längre behöver spendera lika 

mycket resurser på forskning internt (Chesbrough et al., 2006, s. 133). Huruvida 

gränsöverskridande samarbete går att härleda till komplexiten i 

innovationsutvecklingsprocesser framgår inte tydligt ur tidigare studier och som denna studie 

längre fram kommer att lyfta finns det olika typer av innovationer. Vad det forskats flitigt kring 

och som är något svårt att ifrågasätta är att företag vid innovationsutveckling genom 

gränsöverskridande samarbete noggrant måste välja ut sina samarbetspartners (Dess & Picken, 

2001 s.18-19). Detta då företag vid framtagandet av nya innovationer ställts inför risken att inte 

lyckas fullt ut med de nya innovationerna. 

 

1.2 Problemområde 

 

Merparten av tidigare studier kring gränsöverskridande samarbete berör främst de positiva 

aspekterna kring öppen innovation, som enligt denna studie tolkas som gränsöverskridande 

samarbete. Utbudet avseende studier som lyfter risker och utmaningar som tillämpandet av 

öppen innovation medför är inte lika stort (Coras & Tantau 2014, s. 43). Det finns dock några 

studier som har kunnat identifieras i sökandet efter relevant data inför denna studie. Dessa 

handlar om forskning som visar på att företag stöter på en hel del hinder och utmaningar som 

de måste ta itu med när de väl satsar på innovationsutveckling. En studie som summerar vad 

litteraturen de senaste sju åren har förmedlat om utmaningar med öppen innovation studerar 

utmaningarna vid innovationsutveckling inom ett större företag. Detta  har genomförts genom 

samtalsintervjuer med anställda och genomförande av en enkätundersökning. Författarna 

Oumlil & Juiz lyfter värdet i att förstå sig på alla hinder och utmaningar med öppen innovation 

då det underlättar för företag att planera sina strategier som i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt 

och ökade tillgångar. De noterar det faktum att öppen innovation nyligen erkänts som en 

nyckelfaktor för företags konkurrensförmåga och lyfter vidare att öppen innovation anses vara 

den viktigaste framgångsfaktorn för företags organisatoriska prestationsförmåga oavsett storlek 

eller bransch, då det ofta bidrar till genererandet av nya idéer. Vad som dock är återkommande 

i studien är begreppet komplexitet i samband med begreppen innovation och öppen innovation. 

Författarna förmedlar i sin studie att det saknas forskning kring sambandet mellan 
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komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesser och tillämpandet av öppen innovation 

(Oumlil & Juiz, 2016). 

 

"Instead of thinking outside the box, get rid of the box" - Deepak Chopra 

 

Gränsöverskridande samarbete kan ske både vid utvecklandet av nya idéer men även närsom 

under en innovationsutvecklingsprocess. Behovet av mervärde av olika slag styr om företag  

under en innovationsutvecklingsprocess väljer att addera kunskap till den egna organisationen 

utifrån eller om företag väljer att ta bort sina gränser och öppna upp för samarbete i ett mycket 

tidigare stadie i utvecklingsprocessen. Kanske rent av vid utvecklandet av en idé eller prototyp.  

 

 Även om det finns en tydlig trend som visar på att företag bör använda sig av öppen innovation 

så betyder det inte att det är en absolut nödvändighet för företag att använda sig av detta för att 

bli framgångsrika. Därför är det ännu mer kritiskt att företag begriper varför och hur de bör 

använda sig av öppen innovation (Gassman, 2006. s. 223-224). Det gäller inte minst vid 

utvecklandet av innovationer vars utvecklingsprocess bedöms vara komplex. Torugsa & 

Arundel (2016) lyfter att komplexitet hos innovationer går att härleda till antalet utmaningar i 

innovationsutvecklingsprocesser samt att det finns ett värde i att lyssna på ett större antal källor 

som kan generera idéer. 

 

För att öka förståelsen och besvara studiens frågeställningar undersöker denna studie hur Ikea, 

som är ett stort, svenskt internationellt möbelföretag arbetar med öppen innovation vid 

utveckling av såväl disruptiva som inkrementella innovationer. 

Innovationsutvecklingsprocesser inom Ikea har valts ut då Ikea är ett väletablerat företag som 

varit verksamma sedan år 1943. Ikea började år 1956 med platta paket vilket var en stor och 

betydande framgångsfaktor som ansågs vara innovativ (Ikea, 2018). Det har skrivits en hel del 

om Ikea och en uppsjö av studier finns att tillgå som direkt eller indirekt berör eller handlar om 

Ikea. Till vår förvåning finns inga studier att tillgå som handlar om sambandet mellan 

komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesser och gränsöverskridande sammarbete i 

relation till Ikea. Detta berör även hur de som företag arbetar med innovationsutveckling 

avseende inkrementella och disruptiva innovationer. Kombinationen av att Ikea sedan år 2015 

har etablerade rutiner för utveckling av såväl disruptiva som inkrementella innovationer 

(Banka, 2017), är ett företag som har varit verksamt sedan 1943, har cirka 149 000 medarbetare 

och 355 varuhus utspridda över 29 olika länder (Ikea, 2018), gör att vi författare är övertygade 
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om att studien kommer att generera en ökad förståelse och bidra till besvarandet av studiens 

frågeställningar.  

 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur komplexiteten i 

innovationsutvecklingsprocesser påverkar i vilken utsträckning och konstellation företag väljer 

att samarbeta med externa parter. Där studien nämner komplexiteten hos innovationer syftar 

studien framförallt på komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesserna vare sig 

innovationerna anses vara inkrementella (exempelvis produktförbättringar) eller disruptiva 

(helt nya/omstörtande produkter).  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur komplexiteten i 

innovationsutvecklingsprocesser påverkar i vilken utsträckning företag väljer att samarbeta 

med externa parter. Studien ska även undersöka i vilken konstellation företag väljer att 

samarbeta med externa parter baserat på hur komplexa beståndsdelarna i 

innovationsutvecklingsprocesser är.  

 

För att studiens syfte ska vara uppnåelig kommer därför incitamenten för gränsöverskridande 

samarbete vid utvecklandet av komplexa innovationer även att studeras. 

  

1.4 Forsknings frågor 

 

 

1. Hur påverkar komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesser i vilken utsträckning 

och konstellation företag väljer att samarbeta med externa parter?  

 

2. Hur påverkar komplexiteten hos innovationer huruvida de betraktas som inkrementella 

eller disruptiva av det företag som avser utveckla dem?  

 

3. Skiljer sig incitamenten för gränsöverskridande samarbete vid utvecklandet av 

innovationer med många komplexa beståndsdelar i utvecklingsprocessen, från 

innovationer med få komplexa beståndsdelar?  
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1.5 Diskussion avseende valda forskningsfrågor 

 

Det finns ett flertal studier att tillgå som definierar inkrementella innovationer, disruptiva 

innovationer och öppen innovation. Det finns även studier samt litteratur som diskuterar såväl 

fördelar som nackdelar med öppen innovation. Likaså vad avser incitament för 

gränsöverskridande samarbete samt olika konstellationer av gränsöverskridande samarbete. 

Denna data presenteras mer utförligt i avsnittet för begreppsdefinitioner samt i studiens 

teoretiska utgångspunkt. Som nämnts tidigare undersöker få eller inga studier huruvida 

komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesser påverkar i vilken konstellation företag väljer 

att samarbete med externa parter. Detta gäller även för huruvida incitamenten för 

gränsöverskridande samarbete skiljer sig vid utvecklandet av innovationer med få respektive 

många komplexa beståndsdelar i utvecklingsprocessen. Framförallt frågan som avser hur 

komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesser påverkar i vilken utsträckning och 

konstellation företag väljer att samarbeta med externa parter tror vi forskare är av känslig 

karaktär. Särkilt om studien avgränsas till ett företag och oavsett hur stort eller litet företaget 

är. Detta kan ge en ensidig bild av ämnet som studeras men motiverar varför denna studie skulle 

kunna betraktas som en pilotstudie inför en undersökning av liknande karaktär i en mycket 

större och kanske global skala där man inkluderar fler företag från olika branscher. Då såväl 

litteratur och tidigare studier väldigt ofta efterlämnar en god eftersmak när resonemang förs 

kring ämnet öppen innovation, anser vi forskare att det finns ett värde i att geomföra denna 

undersökning så som kommer att presenteras i studiens metodavsnitt.  

 

1.6 Avgränsningar 

 

Som nämnts tidigare i avsnittet för problemområde undersöker studien hur Ikea som är ett stort, 

svenskt internationellt möbelföretag arbetar med öppen innovation vid utveckling av såväl 

disruptiva som inkrementella innovationer. Detta för att öka förståelsen samt besvara studiens 

frågeställningar. För oss författare var det även viktigt att studien skulle genomföras och baseras 

på möbelindustrin. Detta på grund av att vi ville studera ett område i en bransch som vi båda 

kunde känna att vi fann intressant och givande. Ikea är ett av de största och mest innovativa 

svenska företagen (Augustsson, 2007) och det går att finna rikligt med empiri om företagets 

innovationsarbete, vilket underlättar i processen för att besvara studiens frågeställningar. Inför 

det slutgiltiga beslutet att undersöka Ikeas innovationsarbete valdes andra liknande potentiella 
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företag bort. Andra företag så som Mio, Stahlands och EM arbetar inte lika omfattande med 

intern innovationsutveckling och genomför inte hela innovationsprocesser från produkt i 

idéstadie till försäljning i de egna varuhusen så som Ikea gör. Vidare har de övriga företagen 

till skillnad från Ikea ett antal franchisebutiker som ägs av privatpersoner eller andra företag.  

Som nämnts tidigare har Ikea även etablerade rutiner för utveckling av både disruptiva och 

inkrementella innovationer vilket även är till studiens fördel. Att Ikea är ett företag som 

registrerades 1943 och idag har över 149 000 medarbetare, 355 varuhus och är verksamma i 29 

olika länder runt om i världen (Ikea, 2018) motiverar ytterligare till varför  

innovationsutvecklingsprocesser inom Ikea har valts ut för denna studie.  

 

Studien avgränsas till fyra innovationer där hela innovationsutvecklingsprocesserna studeras i 

syfte att besvara studiens frågeställningar. Innovationerna är Ikea Place, Moving Wall, 

Kungsbacka samt Wedge Dowel. Dessa fyra innovationer och huruvida de är disruptiva eller 

inkrementella kommer att presenteras mer utförligt i avsnittet för insamlad empiri.  Efter att vi 

författare i dialogen med Ikea framfört vilken typ av innovationer vi vill studera föreslogs just 

dessa fyra innovationer. Genom att studera dessa innovationer skulle vi få insikt i såväl 

disruptiva som inkrementella innovationer. Det var även de innovationer som vi snabbast kunde 

få insikt och data kring baserat på våra önskemål samt tidsramen för denna studie. 

Innovationerna skiljer sig från varandra och kräver alla olika mycket kompetens och resurser. 

Dessa innovationer är olika mycket komplexa och tidigare forskning visar på att mer komplexa 

innovationer kräver processer som avviker från redan etablerade processer och därmed kräver 

andra rutiner än de etablerade (Gopalakrishnan & Bierly, 2001). Detta är en av huvudorsakerna 

till varför dessa innovationer har valts ut. Den andra orsaken är att de skiljer sig vad avser 

karaktär (disruptiv/inkrementell). Att studera och analysera samtliga innovationers 

innovationsutvecklingsprocess har förväntats bidra till utvecklandet av svaren på hur 

komplexiteten i innovatationsutvecklingsprocesser påverkar i vilken utsträckning och 

konstellation företag väljer att samarbeta med externa företag. 
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2. Begreppsdiskussion 
 

 

I detta kapitel förs en diskussion kring återkommande begrepp relevanta för denna studie. Detta 

för att förmedla och förtydliga hur denna studie tolkar begrepp så som öppen innovation, 

innovation, inkrementell innovation, disruptiv innovation samt komplexitet.   

 

 

2.1 Gränsöverskridande samarbete, Öppen Innovation 

 

Vare sig man utvecklar inkrementella eller disruptiva innovationer kan man tillämpa öppen 

innovation (Lakemond & Tell. 2016, s.21-32). Att arbeta med öppen innovation innebär att 

kunskap avsiktligt flödar ut ur och in i organisationer för att påskynda företagens interna 

förmåga att utveckla innovationer (Chesbrough et al., 2006, s. 1). Öppen innovation möjliggör 

kunskapsutbyte baserat på samarbeten mellan företag och andra organisationer (Chesbrough et 

al., 2006, s. 205–206). Genom att tillämpa öppen innovation, det vill säga gränsöverskridande 

samarbete, kan organisationer lära av varandra och upptäcka nya sätt att göra saker på vilket 

leder till att processer blir effektivare och produkter ännu bättre. Samtidigt sker den ekonomiska 

utvecklingen och tillväxten snabbare (Chesbrough et al., 2006, s. 207–210). Öppen innovation 

representerar en ny konceptuell ram, vilket är att organisationer med mer externa 

kunskapskällor uppnår bättre innovationsprestanda samt resultat i jämförelse med 

organisationer med färre kunskapskällor. Öppen innovation är enligt Chesbrough en 

innovationsprocess som förlitar sig på målmedvetenhet och kunskapsflöden över 

organisatoriska gränser. Styrning och motivering av kunskapsdelning är något som sker med 

hjälp av att utnyttja både ekonomiska och icke-ekonomiska mekanismer i samarbete med 

organisationens verksamhetsmodell. Chesbrough menar att det är med hjälp av denna process 

som innovationer genereras genom att företagen vill komma åt, utnyttja och absorbera 

kunskaper utanför de egna gränserna (Chesbrough 2017, s. 35-36).  I en studie som publicerades 

2017 och som handlar om hur man tillämpar öppen innovation tar författarna upp det faktum 

att Henry William Chesbrough myntade begreppet ”Open innovation” redan 2003 i sin bok 

”Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology”. Vad de 

syftar på är att Chesbroughs definition undereliminerar den syn man vanligtvis har haft och har 

på ett företags forskning och utvecklingsavdelning. Detta då fokus i större utsträckning läggs 
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på att ta till sig kunskap externt. I sin studie påpekar de att det inte finns en tydlig översikt över 

genomförandeprocessen avseende öppen innovation, varken i litteratur eller tidigare studier. 

Vad de kunde hitta och identifiera genom analyserandet av bland annat Chesbroughs definition 

av öppen innovation är så kallade ”katalysatorer” för öppen innovation. Dessa är att företag 

som tillämpar öppen innovaton har en allmänt öppen attityd och att det finns en förekomst av 

tekniköverföring men även varumärkesskydd. Med andra ord är man öppen för att dela med sig 

av sin kunskap och sina resurser under ett samarbete kring exempelvis innovationsutveckling, 

men ser samtidigt till att skydda det egna företagets kunskap och resurser (Marcolin, Vezetti & 

Montagna, 2017. s. 258-260). 

 

2.2 Innovation 

 

Begreppet innovation har under de senaste 50 åren utvecklats till ett omfattande forskningsfält 

och det går att finna olika definitioner, teorier samt varianter av olika innovationsmodeller. Vad 

som är gemensamt för många av de nyare teorierna avseende innovation är att de grundar sig i 

antagandet om att innovation är källan till varaktighet genom konkurrensförmåga. Att tänka 

innovativt är något vi människor alltid har gjort genom att vi tenderar till att ständigt tänka ut 

nya och bättre sätt att göra saker på. Innovation är något som alltid har varit grunden för våra 

ekonomier och som stärker dynamiken i ekonomin. Innovation framställs oftast som en närmast 

magisk möjlighet till framgång genom att anta en central betydelse när det handlar om 

företagens eller organisationers anpassningsförmåga, förmåga att konkurrera samt den 

ekonomiska tillväxtförmågan (Aasen och Amundsen 2013, s. 13-23).  

 

Denna studie tolkar begreppet innovation enligt Oslo-manualens beskrivning. Oslo-manualen 

definierar en innovation som implementerandet av en ny eller förbättrad produkt, process, 

marknadsföringsmetod eller en ny organisatorisk metod inom ett företag eller organisation. 

Oslo-manualen beskriver de olika innovationerna som är produktinnovation, 

processinnovation, organisatorisk innovation samt marknadsföringsinnovation. Oslo-manualen 

inkluderar även teknisk innovation vilket innefattar produkt och processinnovationer. 

Produktinnovation handlar om innovationer i form av varor och tjänster medan 

processinnovation handlar om just processer. För att beskriva processinnovationer ytterligare 

så innebär det utvecklandet av nya processer för framtagning av en ny vara, tjänst eller 

förbättring av befintliga processer. De innovationer som denna studie analyserar längre fram i 
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syfte att besvara frågeställningarna är produktinnovationer och bakomliggande 

innovationsutvecklingsprocesser (OECD, 2005).  

 

2.3 Disruptiva och Inkrementella innovationer 

 

Produktinnovationer liksom alla andra former av innovationer kan vara inkrementella eller 

disruptiva. Tolkningen av disruptiva innovationer delar vi författare med Aasen & Amundsen 

som förmedlar att disruptiva innovationer främst innebär och handlar om att introducera en 

produkt eller tjänst på marknaden som är nytänkande och som har förmågan att ersätta en annan 

produkt eller tjänst. Aasen & Amundsen (2013, s. 115-117) likställer disruptiv innovation med 

radikal innovation och menar på att grundkonceptet med disruptiva innovationer många gånger 

bygger på att introducera en produkt på marknaden som är enklare att hantera och använda än 

tidigare produkter. En disruptiv innovation behöver inte vara mer avancerad eller ha fler 

funktioner än andra produkter och introduceras många gånger på billigare segment. Clayton 

Christensen (1997), känd för att ha myntat begreppet ”disruptiv innovation”, beskriver även 

han att disruptiva innovationer inte alltid behöver prestera bättre än tidigare innovationer, utan 

att det kan räcka med att den nya innovationen är enklare att hantera och därtill kostar mindre. 

 

Vad gäller inkrementella innovationer så tolkar denna studie begreppet enligt Aasen & 

Amundsens beskrivning. Aasen & Amundsen (2013, s.44-45) beskriver att inkrementella 

innovationer, till skillnad från disruptiva innovationer, går ut på att genomföra mindre 

förändringar, anpassningar och förbättringar samt tillägg på exempelvis befintliga produkter. 

Det kan även handla om att förfina en teknisk process eller rentav organisatoriska förbättringar. 

Inkrementella innovationer är ett resultat av förstärkta kunskaper och strategin för dessa 

innovationer innefattar att söka kostnadsfördelar framför konkurrenskraft. Strategin innefattar 

även att genomföra mindre modifikationer av egenskaper hos befintliga produkter eller tillföra 

nya attribut. Det kan alltså handla om att justera en tidigare innovation genom att justera 

kosmetiska detaljer för att sedan introducera en ”ny version” på marknaden. De befintliga 

kunderna kan få en uppgraderad version av en vara de redan äger medan nya kunder kanske 

finner de nya egenskaperna och justeringarna så pass intressanta att de väljer att adoptera 

innovationen. Varadarjan (2009) kommer i sin kvalitativa studie som jämför effekten av olika 

innovationer fram till att inkrementella innovationer kan uppfylla kunders behov i större 

utsträckning, då de är förbättringar av redan etablerade produkter. Ett av flera exempel som 
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studien tar upp är hur företaget Gillette har utvecklat rakhyvlar från att ha introducerat 

marknaden för rakblad med ett blad och genom innovationsutveckling kunnat erbjuda både två, 

tre och fembladiga rakblad. Studien betonar att innovationer inte alltid måste vara av 

banbrytande karaktär utan understryker vikten av att förstå att större vinstbelopp kan genereras 

av ett tillräckligt antal inkrementella innovationer.  

 

2.4 Komplexitet i innovationsutvecklingsprocesser 

 

Begreppet komplexitet går att översätta till ett sammanhang som består av ett antal större 

beståndsdelar med olika egenskaper. Egenskaperna hos dessa beståndsdelar är vad som kan 

upplevas som komplexa. Denna studie undersöker sambandet mellan komplexiteten i 

innovationsutvecklingsprocesser och tillämpandet av öppen innovation. Komplexitet hos 

innovationer kan utöver att tolkas som huruvida innovationen i sig är komplex för användaren, 

även handla om komplexiteten i processen för utvecklandet av innovationen. 

Innovationsutvecklingsprocessen och dess olika beståndsdelar samt hur företag betraktar dessa, 

för att sedan ta beslutet om i vilken utsträckning eller konstellation de ska eller bör tillämpa 

öppen innovation, är vad denna studie undersöker. Komplexitet hos innovationer går att härleda 

till antalet utmaningar i innovationsutvecklingsprocesser samt att det finns ett värde i att lyssna 

på ett större antal källor som kan generera idéer (Torugsa & Arundel, 2016).  
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3. Metod 
  
 

 

I detta kapitel redogörs för metod, tillvägagångssätt samt genomförandet av studien.   

Dessutom förs en diskussion om lämpliga metoder och motiverandet av valt tillvägagångssätt. 

Kapitlet avslutas med studiens etiska aspekter och studiens trovärdighet.  

 

 

3.1  Forskningsstrategi och ansats 

 

Studien tillämpar en abduktiv ansats vilket innebär att empiri och teori har kombinerats i strävan 

efter att besvara forskningsfrågorna. Detta betyder att teori och empiri kopplas samman genom 

såväl induktion som deduktion (Birkler, 2005 s.84). Genom det induktiva synsättet kan 

teoretiska generaliseringar utifrån empiriskt underlag skapas. En deduktiv ansats yttrar sig när 

forskare utifrån en teorisk ram kommer fram till och utvecklar påståenden och empiriskt 

testbara slutsatser (Birkler, 2005 s.71). Detta yttrar sig i studiens analys, sättet som den 

teoretiska utgångspunkten operationaliseras och där utfall från enkätundersökningens 

frågeställningar kommer att diskuteras. Detta både med hänvisning till utfallet från 

samtalsintervjuerna och med hänvisning till studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Det 

primära målet med studien är att resultera i ökad förståelse för ämnet, varpå studien kombinerar  

såväl kvalitativ och kvantitativ data. Detta med ambitionen att fånga upp intressanta och kritiska 

områden som kan vara värde att bejaka vid ett eventuellt beslut om att inleda ett samarbete 

avseende innovationsutveckling. 

 

Den data som studien bygger på är baserad på såväl primärdata som sekundärdata. Primärdatan 

går att härleda till samtalsintervjuer och en enkätundersökning, medan sekundärdatan innefattar 

litteratur, vetenskapliga artiklar och annan relevant forskning kring gränsöverskridande 

samarbete, innovationstyper och innovationsutveckling. Som ett inledande steg i processen för 

besvarandet av studiens syfte och frågeställningar har därför genomförandet av en noggrann 

litteraturgenomgång varit av stor betydelse. Detta för att få en överblick över vad litteraturen 

kan förmedla om gränsöverskridande samarbete vid innovationsutveckling, 

innovationsutvecklingsprocesser samt karaktärer och komplexitet hos innovationer.  Oavsett 

vilken ansats som uttrycker sig i en studie så förutsätts att all forskning inleds med en allmän 
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litteraturgenomgång (Forsberg & Wengström, 2013 s.25). Den större delen av datainsamlingen 

har bestått av granskandet av tidigare studier och vetenskapliga artiklar. Detta har förstärkt 

problemdiskussionen och rättfärdigandet av studiens syfte och frågeställningar men uttrycker 

sig även i studiens teoretiska utgångspunkt. Google Scholar och Södertörns högskolas bibliotek 

har varit de primära sökmotorerna vid insamlandet av tidigare studier och vetenskapliga artiklar 

relevanta för denna studie. 

 

Genom granskandet av ämnesrelevant litteratur och tidigare studier har det framkommit att det 

inte finns många studier att tillgå som undersöker sambandet mellan komplexiteten hos 

innovationer och tillämpandet av öppen innovation. Vad som däremot går att finna i någorlunda 

stor utsträckning är studier om innovation och komplexitet. För att kunna undersöka sambandet 

mellan komplexitet hos innovationer och tillämpandet av öppen innovation har därför ett 

välkänt svenskt företag, Ikea, valts ut som studieobjekt där som tidigare nämnts fyra olika 

innovationer samt tillhörande innovationsutvecklingsprocesser analyserats. Ikea tillämpar två 

olika innovationsutvecklingsprocesser: En process för produktutveckling (inkrementella 

innovationer) samt en ytterligare process som kallas DNS och som tillägnas komplexa 

innovationer (disruptiva innovationer) (Banka, 2017). Av strategiska skäl valdes fyra 

innovationer ut varav två av dem betraktas som komplexa och disruptiva inom Ikea medan de 

övriga två anses vara inkrementella. Intervjuer har genomförts med fyra respondenter som 

besitter innovationsledar-roller och en respondent som besitter rollen som DNS-ansvarig. En 

enkät har besvarats av respektive innovationsledare samt dess arbetsgrupp i syfte att besvara 

studiens frågeställningar som utformats efter studiens teoretiska utgångspunkt.   

            

Genom metodtriangulering och kombination av olika tillvägagångssätt, i detta fall både 

samtalsintervjuer och en enkätundersökning, erhålls olika synvinklar i undersökningen och kan 

bidra till att studiens tillförlitlighet ökar (Johannessen & Tufte 2003, s. 77). Detta är även en 

fördel för studiens metodtriangulering, något som finns i olika former och som används i syfte 

att öka trovärdigheten i insamlad data men även i analysen (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, 

s.109). Det empiriska utfallet av samtalsintervjuerna har förstärkts genom en 

enkätundersökning som besvarats av intervjurespondenternas arbetsgrupper. 

Tolkningsförmåga avseende den insamlade empirin genom samtalsintervjuerna underlättas 

även genom den insamlade empirin genom enkätundersökningen.  
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3.2.1 Datainsamling genom semistrukturerade samtalsintervjuer 

 

De två främsta kriterierna vid urvalet av intervjurespondenter var att de ska arbeta med de 

interna innovationsutvecklingsprocesserna inom Ikea. Detta då studiens syfte är att studera 

sambandet mellan komplexitet hos innovationer och tillämpandet av öppen innovation. Det var 

den första av två avgörande faktorer i valet av intervjurespondenter. Den andra avgörande 

faktorn var att de ska ansvara för respektive innovationsutvecklingsprocess samt att det ska 

finnas en spridning bland respondenterna vad avser typ av innovationer som de arbetar med. 

Med det menas innovationstyperna inkrementella och disruptiva innovationer. Interjufrågornas 

formulering bygger på tillämpandet av ”trattprincipen”. Detta innebär att vi började med mer 

allmänna frågor och successivt övergick till att ställa mer detaljerade frågor (Larsson, 2005 

s.41). Vi upplevde att detta utöver att generera innehållsrika svar även stärkte vår relation till 

respondenten på väldigt kort tid.  

 

Trots att vi rekommenderade och initierade till fysisk närvaro från samtliga parter vid 

intervjuerna så genomfördes fyra av fem intervjuer på distans via telefon och tog cirka en timme 

vardera. Detta visade sig vara den mest praktiska lösningen då endast fyra av fem respondenter 

visade sig vara bosatta i Sverige, dock utspridda geografiskt och bosatta i olika städer. Den 

femte respondenten visade sig bo och vara yrkesverksam i Holland. Totalt intervjuades fyra 

innovationsledare samt den ansvarige för DNS, Ikeas innovationsutvecklingsprocess avseende 

disruptiva innovationer. Intervjun med DNS-ansvarige resulterade dock på grund av tidsbrist 

från dennes håll, i att intervjufrågorna besvarades via mejl. Respondenterna som valdes ut är 

samtliga anställda inom Ikea som innovationsledare (ansvariga för 

innovationsutvecklingsprocesser avseende specifika innovationer) med avvikelse för den DNS-

ansvarige och samtliga respondenter kunde ge oss väldigt djupa och detaljerade svar. Två av 

fyra innovationsledare arbetar med innovationsutveckling avseende inkrementella innovationer 

och de övriga två med innovationsutveckling avseende disruptiva innovationer. Genomförandet 

av samtalsintervjuerna möjliggjorde även registrerandet av utvecklade och oväntade svar som 

resultat av multipla och ej förbestämda följdfrågor som sedan kunnat följas upp (Esaiasson, 

Giljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012 s.251). Respondenterna blev informerade i förväg om 

vilka ämnen intervjuerna skulle beröra samt ungefär vilken typ av frågeställningar som de 

kunde förväntas ställas inför vid intervjuerna. Vid semistrukturerade intervjuer finns det ingen 

tydlig mall som inkluderar förbestämda frågor eller i vilken ordning som frågor ska ställas. 
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Intervjuerna baseras istället på olika teman och nyckelfrågor som är önskvärda att diskutera 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016).  

 

3.2.2 Datainsamling genom enkätundersökning 

 

Som tidigare nämnts resulterade samtalsintervjuerna i tydliga, detaljrika och djupa svar. För att 

stärka den empiriska datan som samtalsintervjuerna resulterat i har en enkätundersökning 

genomförts. Det är enkätundersökningen och analysen av utfallet som studien refererar till som 

kvantitativ ansats. För att undersöka och besvara studiens huvudsyfte behövdes det först 

klargöras om komplexiteten hos innovationerna påverkar huruvida de betraktas som 

inkrementella eller disruptiva av det företag som avser utveckla dem. Det saknas tillräcklig 

forskning kring sambandet mellan komplexiteten hos innovationer och öppen innovation, varpå 

frågorna i enkäten utformades för att generera större förståelse för bland annat just detta (Oumlil 

& Juiz, 2016). Kvantitativ data går oftast ut på att genom exempelvis en enkätundersökning 

generera en breddning av antalet aktörer som ger svar på frågor som är bestämda i förväg medan 

kvalitativ data lägger mest vikt vid ord och innebörd (Jacobsen, 2002 s.138-150). 

Enkätundersökningen genomfördes efter samtalsintervjuerna och utformades för att 

komplettera den insamlade empirin genom samtalsintervjuerna. Enkätfrågorna utformades och 

delades upp efter studiens forskningsfrågor. Utformningen av enkätfrågorna baserades på 

studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare studier. De begrepp som ter sig i enkätfrågorna 

beträffande studieområdet diskuterades i förväg med innovationsledarna under 

samtalsintervjuerna i syfte att säkerställa att vi forskare samt  intervju och enkätrespondeter 

tolkar begreppen på samma sätt. Som en sista säkerhetsåtgärd kring just tolkning av begrepp 

adderade vi till en kort begreppsförklaring i varje fråga.  

 

Enkäten har skickats ut och besvarats av anställda inom respektive innovationsledares 

arbetsgrupp, vilka var önskat urval från allra första början. Frågorna i enkäten är enkelt 

utformade med ett tydligt syfte. Samtliga frågor har möjliggjort för respondenterna att välja 

mellan ”ja” och ”nej” som svar på antingen frågor eller påståenden. Verbala skalor som 

svarsalternativ betyder olika för olika personer (Bylund & Lille, 1991), varpå ja- och nej-svar 

är att föredra. Vid enkätundersökningar innehållandes frågor med ja- och nej-svar kan det finnas 

ett värde i att ha ett ”vet ej”-alternativ. Enkätfrågor med ja- och nej-svar betraktas ofta som 

faktafrågor. Dock finns en risk med att addera ett ”vet ej”-alternativ och det är att det finns en 
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risk att respondenter väljer ”vet ej” för att slippa ta ställning. Detta är något man måste ta hänsyn 

till och reflektera över huruvida det kan förekomma att någon eller några respondenter faktiskt 

inte kan svara ja eller nej (Ejlertsson, 1996). Ett ställningstagande beträffande denna risk har 

inte behövts ta hänsyn till i denna studie då enkätrespondenterna arbetar med 

innovationsutvecklingsprocesser och är väl insatta i forskningsområdet. Som tidigare nämnts 

har begreppstolkningarna diskuterats i förväg med innovationsledarna. Enkätfrågorna 

utformades även på ett sådant sätt att de inte skulle kunna uppfattas som otydliga. Vad som 

framkom efter första utskicket av enkäten var återkoppling i form av att vi för vissa av frågorna 

bör addera till fler svarsalternativ samt ett fält där respondenten kan förse oss med mer 

detaljerade svar varpå vi fick göra om enkäten och skicka ut den på nytt. Detta ledde till att vi 

fick ännu mer data och att samtliga tjugosex individer som enkäten skickades till svarade. Det 

var av stor betydelse för oss författare att samtliga tjugosex medarbetare besvarade enkäten, 

detta för att förstärka och underlätta tolkningen av den insamlade empirin genom 

samtalsintervjuerna. Således var det primära syftet med enkätundersökningen inte att 

tillhandahålla rena statistiska samband mer än att identifiera huruvida dessa individer tolkar de 

olika nyckelbegreppen som denna studien berör och huruvida de kopplar samman dessa till de 

olika konstellationer som gränsöverskridande samarbete kan ske i. Således har det empiriska 

underlaget som genererats genom enkätundersökningen kunnat indikera på ett samband. Det 

empiriska utfallet har sedan använts för att ytterligare stärka och tolka de insamlade svaren som 

erhållits genom samtalsintervjuer.  

 

3.2.3 Bearbetning av den insamlade datan 

 

Som nämnts tidigare transkriberades och sparades samtalsintervjuerna. Genom att transkribera 

samtalsintervjuerna möjliggjordes tillgång till intervjudatan i textform. Intervjudatan 

sammanfattades sedan för att kategoriseras under respektive frågeställning. Således anpassades 

och strukturerades intervjudatan till ”intervjuguiden” som består av övergripande 

frågeställningar som under intervjutillfällena ledde till följdfrågor. Enligt Trost (2010) innebär 

detta sätt att hantera intervjudatan att den blir lättare att analysera.  Då studien även inkluderat 

en enkätundersökning har behovet av ordning och struktur avseende den insamlade datan haft 

stor betydelse. Genom att strukturera upp intervjudatan och placera rätt information under rätt 

frågeställning kunde även resultatet av enkätundersökningen lättare nyttjas i analysen och 

kombineras med intervjudatan. Intervjudatan har strukturerats upp utifrån Ikeas 
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innovationsutvecklingsprocess och presenteras i kapitlet för insamlad empiri. Värdet av att i 

denna studie presentera den insamlade empirin på ett sådant sätt är att läsaren ges allra största 

möjliga inblick i hur Ikea har arbetat med innovationsutvecklingsprocesserna kring samtliga 

fyra innovationer. För studien värdefull information om DNS-processen presenteras även i det 

empiriska avsnittet. Hur man inom Ikea har resonerat kring processerna och gränsöverskridande 

samarbete framgår även tydligt varpå läsaren även ges möjligheten att inspireras och öka sin 

förståelse för olika innovationstyper, innovationsutvecklingsprocesser och gränsöverskridande 

samarbete. Analysen av den insamlade datan baseras på teori och tidigare forskning som 

presenteras i avsnittet för teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning.  Det gäller även för 

analysen och hanteringen av den insamlade datan från enkätundersökningen.  

 

Utfallet från enkätundersökningen sammanställdes och konkretiserades i form av diagram i 

Excel. Genom att skapa diagram som tydligt visar svarsfördelningen kunde kopplingar dras till 

den empiri som genererats genom samtalsintervjuerna och på så vis kunde sambandet mellan 

komplexa innovationer och tillämpandet av öppen innovation (gränsöverskridande samarbete) 

identifieras och förtydligas.  

 

3.3 Etisk reflektion 

 

Hänsyn har tagits till forskningsetiska riktlinjer och principer vid datainsamlingen 

(Vetenskapsrådet, 2017 s.26-27). Intervjurespondenterna utlovades anonymitet både före, 

under och efter genomförandet av samtalsintervjuerna om det föreföll några krav avseende 

anonymitet, vilket inte har varit fallet i denna studie. Detta resulterade i att inspelningarna av 

samtalsintervjuerna startade efter att respondenterna uppgett sina namn, vilket inte på något sätt 

är till studiens nackdel. Intervjuerna finns i både ljudfil och transkriberad textform (Dalen, 2015 

s.72). Samtliga respondenter tillfrågades om huruvida de är intresserade av att ta del av studiens 

resultat och samtliga intervjurespondenter tackade ja till att granska studien innan den 

offentliggörs.   

 

3.4 Studiens trovärdighet 

 

Reliabilitet och validitet i en studie går att härleda till tillförlitligheten i det som förmedlas av 

den som håller i en intervju (Kvale, 1997 s.213). Den som intervjuar måste vara både 
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analyserande samt granskande och besitta förmågan att bibehålla en tydlig översikt av den data 

som intervjuerna genererat. Hänsyn till detta har tagits genom att vi författare har deltagit vid 

samtliga samtalsintervjuer. Vidare har en av oss skrivit ner respondenternas svar i ett häfte 

enligt Larssons beskrivning av meningskoncentrering, vilket går ut på att man kortfattat återger 

respondenternas svar (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s.106). Intervjuerna har även som 

tidigare nämnts spelats in. Sett till vad Trost (2010) förmedlar ska intervjuer ske i sådan miljö 

att respondenterna känner sig trygga och ges möjligheten att besvara frågeställningarna ostört 

som ett resultat av den trygga miljön. I fallet med denna studie har samtalsintervjuerna skett på 

distans och respondenterna har kunnat välja sin omgivning och miljö på egen hand. Samtliga 

respondenter valde att befinna sig i den del av sin arbetsmiljö där de vanligtvis arbetar ostört. 

Detta innebär att de har befunnit sig på sina kontor under intervjutillfällena. Saunders, Lewis 

och Thornhill (2016) anser att ett möjligt problem med intervjuer på distans, i detta fall 

telefonintervjuer, är att det kan vara svårare för den som intervjuar att inge och upprätta 

förtroende för respondenten.  Detta är något som de anser kan påverka intervjuerna negativt. 

Hänsyn till detta togs i tidigt skede genom att kontakt upprättades med en av innovationsledarna 

på Ikea som sedan tog kontakt med de övriga respondenterna i syfte att hjälpa oss att få deras 

acceptans vad avser deltagande vid intervjuerna. Vidare var intervjufrågorna inte utformade på 

ett sådant sätt att de på något vis skulle kunna ”skada” respondenterna. Frågorna har varit av 

såväl övergripande som detaljerad karaktär men handlat om innovationstyper, 

innovationsutvecklingsprocesser och gränsöverskridande samarbete. Detta i syfte att erhålla 

större förståelse för de drivande faktorerna bakom gränsöverskridande samarbete vid 

utveckling av komplexa innovationer. Intervjurespondenterna erbjöds även anonymitet om så 

önskades. Något som de tackade nej till, dock med reservation för att få möjligheten att granska 

studien innan publicering om de skulle önska det.  

 

Vad avser källor så är de mer trovärdiga ju mer samtida de är. Detta har att göra med att man 

minns mindre ju längre tiden går. Thurén (2013, s. 31-34) menar att man endast minns hälften 

efter en vecka av det man hade kunnat återberätta efter en timme. Vidare förmedlar Thurén att 

varje gång man återberättar en händelse så finns en risk att processen presenteras annorlunda. 

Detta bemöter studien genom att samtliga respondenter arbetar med de innovationer och 

processer som studien analyserar. Detta innefattar även de som besvarat enkäten då de ingår i 

respektive innovationsledares arbetsgrupp eller på något sätt arbetar i eller runt de aktuella 

innovationsprocesserna.  
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En begränsning som vi hade kunnat ta hänsyn till för att öka studiens validitet är att intervjua 

fler innovationsledare på Ikea.  Detta för att ta reda på mer information om Ikeas sätt att arbeta 

med framtagandet av innovationer ur ett ännu större perspektiv. Denna studie avgränsas dock 

till fyra större innovationsutvecklingsprocesser och inkluderar såväl inkrementella som 

disruptiva innovationer. Det empiriska underlaget som genererats genom såväl 

samtalsintervjuerna som enkäten har utgjort tillräcklig grund för att besvara studiens 

frågeställningar i relation till det begränsade antal studier som finns att tillgå kring komplexitet 

hos innovationer i relation till öppen innovation.  

3.5 Metodkritik 

 

Denna studie bygger på 5 samtalsintervjuer och en enkätundersökning som besvarats av 

respektive intervjurespondents arbetsgrupp och därmed motsvarade totalt 26 enkätrespondeter. 

Studiens empiriska underlag hade eventuellt kunnat berikas om vi författare hade adderat till 

observationer i vår studie genom exempelvis studiebesök eller delaktighet i olika delmoment i 

innovationsutvecklingsprocesser. Intresset och viljan att genomföra observationer fanns hos oss 

författare redan i ett tidigt skede. Dock skulle det rent praktiskt inte vara fullt möjligt att täcka 

varje delmoment i innovationsutvecklingsprocesserna avseende de valda innovationerna då de 

befinner sig i olika stadier i utvecklingsprocesserna. En annan motståndsfaktor var att vi 

författare rent tidsmässigt inte skulle få ihop det tillsammans med de valda innovationsledarna. 

Istället höll vi oss till semistrukturerade intervjuer vars utfall förstärkts och förtydligats genom 

en enkätundersökning som respektive innovationsledares arbetsgrupp besvarat. Syftet med 

studien, att öka förståelsen för gränsöverskridande samarbeten vid innovationsutveckling har 

dock uppnåtts och således har även förståelse för sambandet mellan komplexiteten hos 

innovationsutvecklingsprocesser och gränsöverskridande samarbete uppnåtts. En annan sak 

som hade kunnat gynna studien och eventuellt påverka det empiriska underlaget hade varit att 

studera innovationsutvecklingsprocesserna hos många fler innovationer och därmed intervjua 

fler innovationsledare. Då hade ett större antal medarbetare kunnat inkluderas i 

enkätundersökningen vars empiriska utfallet i större utsträckning hade kunnat betraktats samt 

tolkats utifrån ett mer rent statistiskt samband. Som studien är utformad idag hjälper den 

insamlade empirin genom enkätundersökningen oss författare att ytterligare förstå och tolka de 

svar som inbringats genom samtalsintervjuerna.  
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4. Företaget Ikea 
 

 

I detta avsnitt presenteras företaget Ikea. Kapitlet berör företagets start, ambition samt 

utveckling och avslutas med hur Ikea arbetar med innovationsutveckling.  

 

 

1958 öppnades portarna till det första Ikea-varuhuset i Älmhult. Möbelbutiken med sina 6 700 

kvadratmeter ansågs då vara den största ”möbelutställningen” i hela Skandinavien. Ikeas 

grundare Ingvar Kamprad var vid den tidpunkten 32 år gammal och skapade det man kan kalla 

för en revolution inom möbelbranschen. Det var inte många som trodde att det skulle vara 

möjligt att driva ett så stort varuhus på en liten ort som Älmhult. De trodde fel. I dag har Ikea 

cirka 149 000 anställda och det finns drygt 355 Ikea-varuhus utspridda i över 29 olika länder. 

17 av dessa varuhus är lokaliserade i Sverige. Värt att notera är att Ikea grundades av Ingvar 

Kamprad redan 1943 när han endast var 17 år gammal. Redan då hade han hunnit skaffa sig 

erfarenhet och kunskap kring försäljning och marknadsföring. Som liten sålde Ingvar 

tändstickor till grannarna och insåg att han kunde sälja sina varor till ett lägre pris om han gjorde 

större inköp. Denna affärsstrategi är något som genomsyrar hur Ikea arbetar med försäljning än 

i dag (Borneskans, 2008). Den delen av sin strategi som de är mest kända för är de platta 

paketen. Ikea är en global möbelgigant som nu omsätter närmare 250 miljarder kronor 

(Torekull, 2015) och besöks av omkring 650 000 potentiella köpare varje år (Torekull, 2011). 

Ikea bär innovationer djupt inom sin filosofi genom att ständigt leta efter förbättringar och nya 

service propositioner och anses vara världsledande när det handlar om att arbeta med 

innovationer (Paulshepherd u.å). Ikea har ett distributionssystem som är ojämförligt och de har 

ett fokus på kunderna med sitt enkla affärskoncept (Augustsson, 2007). Ikeas innovationer 

sträcker sig världen över genom marknadsföringskampanjer beträffande specifika produkter 

och de har lyckats skapa en varumärkesbild av att vara både praktiska men även lekfulla 

(Trendhunter u.å). Det faktum att Ikea satsar stora resurser på utvecklandet av innovationer och 

använder sig av två olika processer för framtagandet av innovationer (Banka, 2017), gör det 

högst intressant att få insyn i och information om innovationsutvecklingsprocessen kring 

utvalda innovationer. 
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4.1 Innovationsutveckling inom Ikea 

 

Ikea har två olika avdelningar som arbetar med innovationsutveckling. De har en avdelning för 

vanlig ”produktutveckling” (inkrementella innovationer) samt en för mer komplexa 

innovationer (disruptiva innovationer). Studien handlar om komplexiteten i 

innovationsutvecklingsprocesser i relation till gränsöverskridande samarbete varpå 

utvecklingsprocessen för inkrementella innovationer även kommer att studeras. Detta för att 

skapa en helheltsbild och ökad förståelse för hur man differentierar processerna för 

inkrementella respektiva disruptiva innovationer. 

 

Viktigt att notera är att Ikea internt må bedöma huruvida innovationer är inkrementella eller 

disruptiva, men huruvida samma innovationer uppfattas av omvärlden är något som kommer 

att diskuteras i analysen. Genom att studera innovationsutvecklingsprocessen för såväl 

inkrementella som disruptiva innovationer ges en tydligare bild kring huruvida komplexiteten 

hos innovationer resulterar i om de betraktas som inkrementella eller disruptiva av det företag 

som avser utveckla dem. Detta då studien undersöker hela utvecklingsprocessen från idéstadie 

till färdig produkt och således inte bara resulterar i insamlandet av empiri kring hur 

utvecklingsprocesserna ser ut, utan även i insamlandet av empiri som handlar om de drivande 

faktorerna för gränsöverskridande samarbete. Detta är även tänkt att ge en bild av i vilka 

konstellationer gränsöverskridande samarbeten kan ske på.  
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5. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  
 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studiens tolkning och analys av 

den insamlade empirin genom samtalsintervjuer och en enkätundersökning.  

 

 

 

5.1 Innovation 

 

Den andra upplagan av oslomanualen (OECD, 2005) definierar) en innovation som en idé, ett 

nytt tillvägagångssätt eller något som uppfattas som nytt för den enskilde individen.  

 

Denna studie förhåller sig till produktinnovationer som enligt oslomanualen går att betrakta 

som teknologiska innovationer.  

 

” Technological innovations comprise new products and processes and significant 

technological changes of products and processes. An innovation has been implemented 

if it has been introduced on the market (product innovation) or used within a production 

process (process innovation). Innovations therefore involve a series of scientific, 

technological, organisational, financial and commercial activities” (OECD, 1992. s 24). 

 

5.2 komplexitet i innovationsutvecklingsprocessen 

 

Enligt Oslomanualen kan innovationsaktiviteter hämmas av ett antal faktorer. Dessa faktorer 

kan vara sådant som bromsar innovationsaktiviteter eller ökar komplexiteten i 

innovationsutvecklingsprocesser hos det företag som avser utveckla innovationerna. En aspekt 

är de ekonomiska faktorerna, så som för höga kostnader eller brist på efterfrågan. Andra 

faktorer är exempelvis kvalificerad personal, juridiska aspekter och intern kompetens. Något 

som också påverkar innovationsutveckling är företags förmåga att anpassa vinsterna från deras 

innovationsverksamhet (OECD, 2005. s. 19). Som nämnts tidigare i studien tar Torugsa & 

Arundel upp att komplexitet hos innovationer går att härleda till antalet utmaningar i 

innovationsutvecklingsprocesser. De lyfter även att det därmed finns ett värde i att lyssna på ett 
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antal större källor som kan generera idéer. De betonar att komplexitet går att härleda till olika 

typer av innovationer vare sig de är inkrementella eller disruptiva (Torugsa & Arundel, 2016 

s.392). Torugsa och Arundel studerade de faktorer som associeras med komplexitet samt hur 

komplexitet påverkar innovationsutveckling. Vad de kom fram till och som är av stort intresse 

för denna studie är att desto större komplexiteten är i innovationsutvecklingsprocessen, desto 

större samt fler blir utmaningarna. För att öka sannolikheten att lyckas med utvecklingen av en 

innovation vars utvecklingsprocess innehåller multipla komplexa beståndsdelar, bör företag 

lyssna på ett större antal källor som kan generera idéer. Vidare bör arbetsplatsen vara mer 

decentraliserad samtidigt som kreativitet bör uppmuntras bland de anställda som arbetar med 

innovationsutvecklingen. Gopalakrishnan & Bierly (2001) kom fram till att desto mer komplex 

en innovation är, desto större är sannolikheten att utvecklingen och implementeringen kräver 

processer som avviker markant från redan existerande och etablerade processer hos en 

organisation som avser utveckla och implementera innovationen. Nagy, Schuessler & 

Dubinskys (2016) litteraturstudie som även kommer att tas upp i nästa avsnitt för disprutiva och 

inkrementella innovationer, handlar om hur man definierar och identifierar disruptiva 

innovationer genom att studera komplexiteten hos dem. Deras studie förstärks med en 

jämförelse mellan två företag och huruvida 3D-skrivare som tillverkar produkter i plast 

uppfattas som disruptiva eller inte. Det ena företaget tillverkar plast medan det andra företaget 

säljer plast. Plast är den gemensamma nämnaren för båda företagen, men det ena företaget är 

tillverkare medan det andra är en distributör, varpå kunskap och erfarenhet kring plast skiljer 

sig åt mellan dessa företag.  Huruvida innovationen, i detta fall 3D-skrivaren, uppfattas som 

helt ny av de som ska arbeta med den avgör i vilken utsträckning den anses vara en disruptiv 

innovation. Själva uppfattningen om huruvida innovationen är disruptiv vare sig den ska 

tillverkas, användas för tillverkning eller distribueras går att härleda till hur komplex den 

uppfattas som för den som ska arbeta med den. Komplexiteten grundar sig i funktionalitet och 

teknologiska aspekter. 

 

5.3 Disruptiva och inkrementella innovationer 

 

Som nämnts tidigare likställer Aasen & Amundsen (2013, s. 115-117) disruptiv innovation med 

radikal innovation vilket även är fallet för hur denna studie tolkar begreppet. Företag som avser 

utveckla även disruptiva (radikala) innovationer behöver ha väletablerade rutiner för utveckling 

av inkrementella innovationer. Företag som avser utveckla innovationer av båda dessa 
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karaktärer behöver även besitta förmågan att avvika från de etablerade rutinerna och kunna 

experimentera med parallella rutiner för forskning, urval och implementering. (När nya element 

i miljön behöver tas i organisationens ram för forskning, urval och implementering). Företag 

behöver också besitta förmågan att kunna växla mellan dessa olika rutiner/lägen. Detta för att 

skapa strukturer och processer för att tillåta en mer entreprenöriell förändring. Detta kommer 

Bessant, Öberg och Trifilova (2014) fram till i sin studie, ”Framing problems in radical 

innovation”. Studien är en kombination av fallstudier, enkätundersökningar och insamling av 

erfarenhetsbaserad data från respondenter inom och runt de fall man undersökt. Man har tittat 

på de framväxande metoder och verktyg som organisationer använder sig och betonar att 

utmaningarna med att hantera disruptiva innovationer delvis är att hantera ökad osäkerhet när 

det kommer till att utforska helt ny teknik och nya marknadsområden. Det är även vad som 

skiljer disruptiva innovationer från inkrementella. Med det menas rutinerna och processerna 

runt innovationerna.  

 

Aasen & Amundsen fokuserar mycket på vad som är en disruptiv innovation medan andra 

forskare har fokuserat på vad som gör att en innovation uppfattas som disruptiv. Ett exempel 

på detta är Nagy, Schuessler och Dubinskys studie som nämnts tidigare och som handlar om 

hur man definierar och identifierar disruptiva innovationer. Studien innefattade tre 

frågeställningar varav den första var ”vad är en disruptiv innovation?”, den andra frågan var 

”hur kan en disruptiv innovation uppfattas som disruptiv för vissa men inte andra?”. Och den 

tredje och sista frågan var, ”hur kan en disruptiv innovation bli identifierad innan den uppfattas 

som disruptiv för den egna organisationen?”. Studien bygger på en kvalitativ metod där 

författarna samlat in relevant forskning, studier samt teorier inom området för att sedan göra en 

analys och dra slutsatser. De besvarar frågeställningarna genom att omdefiniera begreppet 

disruptiv innovation. Detta genom att analysera begreppet med hjälp av innovationsadoptörerna 

och deras karaktärsdrag. Detta förklaras enklast genom att de har fokuserat på hur innovationer 

uppfattas av de som ska använda dem och de som är tänkta att använda dem. I sin studie valde 

de att analysera huruvida 3D-skrivare uppfattas som disruptiva eller inte. De presenterar en 

modell bestående av tre steg som går att följa för att avgöra om en innovation är disruptiv eller 

inte. Det första steget är att identifiera innovationen och dess karaktärsdrag. Det andra steget är 

att identifiera var i en organisation innovationen skulle kunna bidra med mest värde. I det tredje 

och sista steget ska jämförelse ske i den tekniska aspekten hos innovationen med teknik som 

finns till organisationens förfogande just nu, på tänkt avdelning. Om innovationen uppfattas 
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som helt ny av de som arbetar på den tänkta avdelningen så kan den klassas som disruptiv 

(Nagy, Schuessler & Dubinskys 2016, s. 119-126). 

 

5.4 Incitament för öppen innovation, gränsöverskridande samarbete 

 

Wonglimpiyarat & Yuberk har studerat innovationsutvecklingsprocessen hos ett flertal 

innovationer från idéstadie till lansering. Mer specifikt har de studerat detta hos två av de större 

regeringsstyrda forskningsstödjande organisationer i Thailand där de har genomfört en teoretisk 

och empirisk analys med fokus på relationen mellan projektstyrning inom forskning och 

utvecklingsavdelningar samt innovationsspridning. Studien betonar att det finns ett värde i att 

följa en förbestämd utvecklingsprocess men betonar även att ett strategiskt partnerskap med 

andra organisationer skulle öka såväl kunskap och kompetensnivå i organisationerna. Detta 

skulle gynna utveckling och hantering av komplexiteten hos innovationer (Wonglimpiyarat & 

Yuberk, 2005 s.411-422). 

 

Genom att företag samarbetar tar man vara på den kunskap och de erfarenheter som finns såväl 

internt som externt. Därmed är ett av incitamenten för gränsöverskridande samarbete minskade 

kostnader då företag som samarbetar inte behöver spendera lika mycket resurser på intern 

forskning (Chesbrough et al., 2006, s.133). Lakemond och Tell (2016) framför att många 

västerländska företag sedan 1980-talet har börjat inkludera sina underleverantörer i 

innovationsarbetet. Detta som ett resultat av att ha blivit inspirerade av japansk industri. Genom 

att involvera underleverantörerna i ett tidigt skede skapas effektiviseringsfördelar då företag 

tidigt tar hänsyn till och ser över rådande förutsättningar för att kunna producera nya produkter. 

På så vis reduceras sannolikheten för uppkomsten av problem och hinder längre fram i 

innovationsutvecklingsprocessen. Därav är effektivare innovationsprocesser även ett av 

incitamentet för öppen innovation. Ett annat incitament som de lyfter fram är att det blir möjligt 

att ta del av leverantörers kunskap, vilket bidrar till gynnsamhet hos företaget. Kombinationen 

av de nämnda incitamenten ökar sannolikheten för att nya idéer och produkter utvecklas (ibid, 

2016, s. 29).  

 

Studien ”How to practise Open Innovation today: what, where, how and why”, syftar till 

granskningen av öppen innovation med hjälp av bidrag från olika författare och genomförande 

metoder. Målet med studien är att i synnerhet besvara frågorna om vad öppen innovation är, 
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hur vi kan använda oss av det, vad som händer med konceptet inom snarast framtid och vilka 

möjliga forskningsområden som är aktuella för ämnet. Att öppen innovation är ett omfattande 

innovationsämne som involverar olika företag, aktörer samt både regeringar och 

forskningsinstitutioner är vad man också tittar på i studien (Marcolin, Vezzetti & Montagna 

2017). Studien framför att gränsöverskridande samarbete först och främst är ett medel för 

kreativt tänkande i syfte att generera nya användbara idéer eller problemlösningar. Coras & 

Tantau (2014, s. 42-43) har genom sin studie kommit fram till och identifierat fyra 

nyckelfaktorer som de ser på som incitament för öppen innovation och dessa fyra incitamenten 

är kostnadsreducering, risk-delande, kunskapsvinst och diversifiering av resurser. 

 

I en studie som publicerades 2017 och som handlar om hur man tillämpar öppen innovation tar 

författarna upp det faktum att Henry William Chesbrough myntade begreppet ”Open 

innovation” redan 2003 i sin bok ”Open innovation: The new imperative for creating and 

profiting from technology”. Vad de syftar på är att Chesbroughs definition undereliminerar den 

syn man vanligtvis har haft och har på ett företags forskning och utvecklingsavdelning. Detta 

då fokus i större utsträckning läggs på att ta till sig kunskap externt. I sin studie påpekar de att 

det inte finns en tydlig översikt över genomförandeprocessen avseende öppen innovation, 

varken i litteratur eller tidigare studier. Vad de kunde hitta och identifiera genom analyserandet 

av bland annat Chesbroughs definition av öppen innovation är så kallade ”katalysatorer” för 

öppen innovation. Dessa är att företag som tillämpar öppen innovaton har en allmänt öppen 

attityd och att det finns en förekomst av tekniköverföring men även varumärkesskydd. Med 

andra ord är man öppen för att dela med sig av sin kunskap och sina resurser under ett samarbete 

kring exempelvis innovationsutveckling, men ser samtidigt till att skydda det egna företagets 

kunskap och resurser (Marcolin, Vezetti & Montagna, 2017. s. 258-260).  

 

5.5 Risker och utmaningar vid gränsöverskridande samarbete 
 

Det finns en hel del forskning som tar upp värdet i att skydda det egna företagets kunskap och 

resurser vid tillämpandet av öppen innovation.  Samarbete med exempelvis leverantörer är inte  

oproblematiskt, utan kan snarare vara problematiskt då det krävs hög grav av öppenhet varpå 

det är viktigt att företag tar väl genomtänkta beslut kring vem de ska samarbeta med och hur 

nära de väljer att samarbeta. Man bör ta hänsyn till vilket teknikområde som är aktuellt, vilken 

leverantör samt vilken framtidsstrategi man vill agera under (Melander, 2014). 
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Problem och utmaningar som företag står inför vid innovationsutveckling genom öppen 

innovation kan vara allt från att vissa koncept kan leda till att varumärket blir splittrat eller att 

företaget kan brista i den interna kontrollen genom att ha öppnat upp sig för mycket för 

omgivningen. En annan utmaning kan även vara att utvecklandet av ett urval med för många 

idéer som i sin tur också leder till brist i företagets säkerhet (Wcislo, 2011, s. 5). Detta motiverar 

det faktum att denna studie undersöker innovationsutveckling av såväl inkrementella som 

disruptiva innovationer inom ett stort internationellt företag.   

 

Att förstå sig på utmaningarna för gränsöverskridande samarbete och känna till de hinder som 

kan uppstå hjälper företag att planera sin strategi, som i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt och 

ökade tillgångar. Detta kommer Oumlil & Juiz (2016, s.140-141) fram till genom en metaanalys 

där de redovisar begränsningar och hinder för öppen innovation. De lyfter även att extern 

kunskapsdelning kan medföra att ett företag avslöjar sina utmärkande kompetenser för sina 

konkurrenter och andra företag. Vidare menar de att utmaningar också kan vara när ett företag 

som besitter väldigt unik kompetens inom ett specifikt fält väljer att inte nyttja denna kompetens 

och istället väljer att förlita sig på inhämtad kompetens genom gränsöverskridande samarbete. 

Två andra forskare som studerat de positiva respektive negativa aspekterna avseende öppna 

innovationsprojekt kommer fram till att risker kopplade till kunskapsdelning genom 

gränsöverskridande samarbete strikt grundar sig i brist på förtroende för samarbetspartnern. 

Detta kombinerat med bristande kommunikation mellan medarbetare avseende gemensamma 

mål och strategier riskerar att hindra innovationsutecklingsprocessen men även 

prestationsförmågan hos företagen i överlag (Coras & Tantau, 2014 s.43-45). 

 

Pontiskoski och Asakawa (2009, s. 371-374) har undersökt om utmaningar vid 

gränsöverskridande samarbete går att härleda till företagens storlek och branschinriktning. De 

kommer fram till att så inte är fallet vare sig man betraktar det ur storleksperspektiv eller 

branschperspektiv. Vad studien istället kommer fram till är att det gränsöverskridande 

samarbetets barriärer inte går att begränsa till specifika egenskaper. Istället menar de att det kan 

vara multipla faktorer som kan ha en påverkan. De har identifierat de fyra mest förekommande 

riskerna vid gränsöverskridande samarbete vilka är:  

 

1. Omgivningsrelaterade hinder: där allt från miljö till juridiska aspekter inkluderas. 
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2. Ledarskaps och organisatoriska hinder: intellektuell fastighetsförvaltning, bottom-up 

management, otillräckliga resurser, tilldelning av fel uppgifter, orealistiska 

förväntningar.  

3. Individuellt hinder: Negativ inställning bland medarbetarna, brist på internt 

engagemang och otillräckligt stöd från ledningsgruppen. 

4. Kulturella hinder: att företag kan ha utmaningar i form av negativ och skeptisk personal 

som ett resultat av att de exempelvis är missnöjda med att vissa produkter tillverkas i 

andra länder än det egna. (ibid, s. 31-374).   

 

Enligt Lakemond & Tell (2016, s. 157) är det viktigt att ha i åtanke att såväl stängda som öppna 

innovationsprocesser kräver både ledning och styrning. Att arbeta med gränsöverskridande 

samarbete innebär automatiskt att det finns en risk att kunskap ofrivilligt lämnar ett företag och 

att företag måste kunna hantera den risken. Tillämpandet av öppen innovation innebär inte att 

man blottar sina innovationsprocesser för alla utan snarare för vissa enskilda aktörer och i vissa 

fall endast delar av en innovationsprocess. Det finns ett visst behov att skydda den egna 

organisationen från kunskapsläckage då det går att härleda till grad av konkurrenskraft (ibid, 

2016 s.221).  

 

Coras och Tantaus (2014) studie som nämnts tidigare i detta avsnitt och som har studerat de 

positiva respektive negativa aspekterna avseende öppna innovationsprojekt redogör även 

riskerna med öppen innovation genom en bild som presenteras nedan. 

 

 

Bild 1: Risker med öppen innovation (Coras & Tantau 2014, s. 43-45).  
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En enkel men värdefull åtgärd, vare sig man väljer att ha ett nära samarbete eller samarbete på 

avstånd, menar Melander (2014) på skulle vara att upprätta ett kontrakt. Detta då man inte alltid 

vet vilka problem som kan uppstå under utvecklingen eller vilken sorts informationsutbyte som 

kan tänkas vara nödvändig. Man bör även se över vilka mål man har med samarbetet samt att 

man besitter den kunskap som krävs.   

 

5.6 Två olika sätt att addera kunskap till den egna organisationen vid 

innovationsutveckling. 

 

Enke, Gassman & Chesbrough (2009) belyser i sin artikel att två sätt för att ta till sig kunskap 

är genom utifrån-in innovation samt inifrån-ut innovation. I artikeln framgår att utifrån-in 

innovation är den vanligast förekommande processen i öppen innovation. Detta för att 

förhållningssättet utifrån-in hjälper företagen att förbättra kunskapsbasen genom att ta till sig 

kunskap från sin omgivning. Omgivning i detta fall definieras som leverantörer, kunder eller 

externa konsulter. Detta förhållningssätt möjliggör för företag att ta in stimulans ”utifrån”, 

genom att utnyttja sin omgivning för att kunna förbättra den egna innovativa förmågan och på 

ett smidigare sätt kunna utföra eller utveckla innovationen i fråga. Genom att tillämpa utifrån-

in innovation sparar företagen tid och ökar sannolikheten för att överhuvudtaget lyckas med 

slutförandet avseende innovationsutvecklingsprocessen. Att arbeta med utifrån-in innovation 

gynnar framförallt toppstyrda företags förmåga att effektivt utveckla framförallt inkrementella 

innovationer, där den ekonomiska aspekten är väldigt viktigt för företaget som ett resultat av 

att inkrementella innovationer är förbättringar av redan existerande och etablerade innovationer 

(Cheng & Shiu, 2014 s.224-226). Chesbrough (2017 s.36) förmedlar att utifrån-in innovation 

innebär att företag öppnar upp sina innovationsprocesser för externa kunskapsinsatser vilket är 

den aspekt inom öppen innovation som forskning har fått mest uppmärksamhet genom åren. 

Inifrån- ut innovation innebär att företag tillåter att kunskap går utanför den egna 

organisationen. Skillnaden mot ett utifrån-in förhållningssätt är att inifrån-ut inte bara tillåter 

kunskap att gå ut ur den egna organisationen, utan tillåter även andra företag och organisationer 

att använda kunskapen i sina egna processer och affärsmodeller.  

 

Dahlander & Ganns (2010) gör skillnad på ekonomiska och icke-ekonomiska transaktioner med 

koppling till utifrån-in och inifrån-ut innovation. De anser att processen för utifrån-in 

innovation går att likställa med icke ekonomiska transaktioner då företag som tillämpar utifrån-
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in innovation kan använda sig av externa källor, något som främjar den egna 

innovationsförmågan genom nyttjandet av externa aktörers kunskap istället för att bedriva egen 

intern forskning. Tabell 1 nedan summerar några av karaktärerna hos utifrån-in processen: 

 

Karaktärerna 

• Lågteknologisk industri för liknande 

teknik förvärv.  

• Agera som kunskap eller bli 

kunskapsskapare.  

• Hög kunskapsidentitet.  

Utifrån-in processen 

• Tidigare kontakt med 

leverantörerna. 

• Kundtillverkning. 

• Extern kunskap, integration och 

inköp. 

Tabell 1: Egenskaperna och utifrån-in processen (Enkel, Gassmann & Chesbrough. 2009).  
 

Dahlander och Gann upplyser att de ekonomiska transaktionerna i deras studie är baserade på 

inifrån-ut processen där främjandet av innovationsprocessen sker genom marknaden. Inifrån-ut 

innovation kan leda till att kunskap och idéer når marknaden mycket snabbare. Företag som 

jobbar med inifrån-ut innovation har avsikten att generera vinst genom att föra idéer till 

marknaden och tillåta andra företag att förverkliga idéerna. Detta förhållningssätt innebär att ett 

företag tillåter outnyttjade resurser att komma till nytta utanför den egna organisationen istället 

för att företaget ska ”hålla i” dessa resurser utan att nyttja dem (Enkel, Gassman & Chesbrough. 

2009, s. 312-313).  

 

Nedan visas i tabell 2 några av karaktärerna på inifrån-ut: 

 

Karaktärerna 

• Mål att minska de fastna 

kostnaderna för ett företag.  

•  Grundläggande forskningsdrivna 

företag. 

Inifrån-ut processen 

• Vanligtvis forskningsdrivna företag. 

• För idéer till marknaden. 

• Flertal teknologier som finns i olika 

processer.  

 

Tabell 2: Egenskaperna och inifrån-ut processen (Enkel, Gassmann & Chesbrough. 2009).  
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6. Empiriskt underlag 
 

 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska underlag. Avsnittet inleds med en översikt av de 

olika innovationerna som studien berör. Avsnittet övergår sedan till en beskrivning av hur Ikea 

arbetar med innovationsutveckling och avslutas med empiri avseende kvalitativ data i form av 

samtalsintervjuer samt kvantitativ data i form av en enkätundersökning som besvarades av 26 

respondeter.  

 

 

6.1 Innovationerna inom Ikea som studien analyserar 

 

Innovation 1: Moving Wall 

Moving Wall är en flyttbar vägg som är tänkt att nyttjas av individer som bor trångt i syfte att 

öka valmöjligheterna vad avser rumsfördelning. Detta oavsett om det handlar om att ”gömma” 

ett sovrum eller ”förstora” ett vardagsrum. Moving Wall betraktas inom Ikea som en disruptiv, 

komplex innovation och innovationsutvecklingsprocessen avseende Moving Wall startade 

2012 (Banka, 2017). 

     
”Tvådelat rum” Erik Undéhn/Ikea, 2015 
 

Gary Chang är en Hongkong baserad designer som har designat multipla projekt runt om i 

världen. Ett av hans projekt, det som han troligtvis är mest känd för, är hans totalrenovering av 

den egna lägenheten i Hong Kong. Garys lägenhet I Hongkong är 32 kvadratmeter och består 

av 24 potentiella rum. Detta tack vare flyttbara väggar. Den slutgiltiga renoveringen som ledde 
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till 24 potentiella rum genomfördes år 2007, det vill säga fem år innan Ikea startade processen 

med att utveckla innovationen Moving Wall (Willet, 2016). Ikea initierade till ett samarbete 

med Gary Chang och fick därigenom ökad insikt i konceptet med flyttbara väggar (Banka, 

2017).  

 

Innovation 2: Wedge Dowel 

Wedge Dowel är ett koncept som bygger på möbler som inte behöver monteras ihop med hjälp 

av skruvar och lim utan endast ”klickas ihop”. Det är alltså ett klicksystem som bidrar med 

värde till kunden genom att halvera monteringstiden, men även svårighetsgraden (Ikea.today, 

2016).  Det tog tio år mellan att idén föddes och att den första Wedge Dowel-möbeln vid namn 

Lisabon lanserades 2018. 

 
Möbelserie Lisabo/Ikea,2018 

 

Wedge Dowel betraktades som en disruptiv innovation inom Ikea. Men tidigare studier lyfter 

att klicksystem-koncept förekom redan under 1300-talets Kina och mer specifikt under 

Mingdynastin. Vad som skiljer Wedge Dowel-konceptet från dåtidens klicksystem är att Wedge 

Dowel-baserade möbler någorlunda enkelt går att montera isär. Så var inte fallet under 1300-

talets Kina, där delarna i exempelvis en stol var ämnade att sitta fast permanent väl efter att ha 

klickats ihop (Gao, 2017).  Sett ur det perspektivet kan det diskuteras huruvida Wedge Dowel 

är en disruptiv eller inkrementell innovation.  
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Innovation 3: Ikea Place 

Ikea Place är en app som möjliggör för användaren att placera tilltänkta möbler i det avsedda 

sovrummet, vardagsrummet, köket, kontoret eller i någon annan del av hemmet. Detta genom 

att möbeln blir synlig på mobilskärmen och därmed förstärker verkligheten hos användaren. 

Man behöver inte längre ta sig till butiken eller beställa hem varorna, för att sedan skruva ihop 

dem och då avgöra om de passar in i det tänka rummet eller inte (Valdsgaard, 2018). 

 
Ikea Place, Ikea 2018 

 

Ikea har sedan tidigare haft en välrenommerad butiksapplikation som varit användarvänlig och 

uppskattad. Genom att lansera Ikea Place-appen och därmed ge sig in i AR, ”augmented reality” 

eller ”förstärkt verklighet”, kompletterar de sina befintliga kundsupport-funktioner. När 

användaren har placerat möbeln på önskad plats möjliggör appen för användaren att ta en 

skärmdump som sedan kan delas med familj och vänner (Darvishi et al, 2018). Ikea Place-

appen bedömdes till en början vara en inkrementell innovation inom Ikea, men som sedan, med 

hänvisning till komplexiteten i olika delar avseende innovationsutvecklingsprocessen, 

bedömdes vara disruptiv (Valdsgaard, 2018). Begreppet augmented reality (förstärkt 

verklighet) har varit aktuellt sedan tidigt 90-tal och den första mobilapplikationen med liknande 

tendenser som Ikea Place lanserades 2008 (Nessman, 2017). 

 

Innovation 4: Kungsbacka 

 

Köksluckorna Kungsbacka är tillverkade i 100 % återvunnet material och anses vara en 

inkrementell innovation inom Ikea (Granath, 2018).  



33 
 

 
Kungsbacka/Ikea, 2018 

 

Att Ikea bedömer att Kungsbacka är en inkrementell innovation går att härleda till att inget 

annat förutom materialet i sig har bytts ut. Tillverkningsprocessen genomgick inte några 

radikala förändringar, utan leverantören fick besvara frågeställningar kring huruvida de klarar 

av att tillverka luckorna i återvunnet material. 

 

6.2 Innovationsutveckling inom Ikea 

 

Ikea använder sig av två olika processer för framtagandet av innovationer.  Den första är den 

vanliga produktutvecklingsprocessen, genom vilken man kan säga att mindre, inkrementella 

innovationer uppstår. Exempelvis förbättringar av redan existerande produkter eller mindre 

komplexa innovationer (Banka, 2017).  Den andra innovationsprocessen som Ikea använder sig 

av kallas för DNS (Develop New Solutions) och detta är den process som används för att 

utveckla vad Ikea kallar ”disruptive innovations”. Dessa beskriver Ikea själva som mer 

komplexa/disruptiva innovationer alltså därmed helt nya koncept (Banka, 2017). Denna process 

används främst av NB&I-avdelningen (New Business & Innovation) och det är framförallt 

denna process som studien fördjupar sig i. Studien berör dock även den vanliga 

produktutvecklingsprocessen avseende ”förbättringar av redan existerande produkter”, då 

innovationer som faller under denna kategori kan innefatta förändringar/förbättringar av mer 

disruptiv karaktär. Vad som är av yttersta intresse för denna studie är att Ikea har två olika 

innovationsutvecklingsprocesser. Detta är till deras fördel då forskning visar att företag behöver 

ha etablerade rutiner för såväl inkrementella som disruptiva innovationer. Detta för att kunna 

avvika från etablerade rutiner och experimentera med parallella rutiner för forskning, urval och 

implementering (ibid., 2014, s.1291). 
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När man har ifrågasatt hur Ikea har lyckats världen över med sin vision som handlar om 

skapandet av en bättre vardag så är det just deras förmåga till förnyelse man talar om. Detta är 

ytterligare en orsak till att studien undersöker Ikeas innovationsutvecklingsprocesser (Torekull 

2011, s. 13-14).  

    

DNS-processen har nio steg: 

1. Utforska möjligheter  

2. Utforma konceptet 

3. Utvärdera och definiera konceptet 

4. Identifiera och definiera behov kring innovationen  

5. Konceptualisering och skapa lösningar  

6. Utvärdera och bekräfta lösningen 

7. Identifiera verksamhets- och kapacitetsbehov  

8. Utveckla lösningar för verksamhets- och kapacitetsbehov  

9. Lansering och distribuering (Banka, 2017) 

 

Ikeas strategi för att producera disruptiva innovationer verkställs genom deras interna process, 

DNS. Detta är en nio-stegsprocess som har etablerats och tillämpats sedan 2015 för 

utvecklandet och till viss del spridandet av innovationer (Banka, 2017). Det framgår tydligt att 

Ikea genom denna process aktivt arbetar med öppen innovation enligt Chesbroughs definition. 

Detta genom samarbeten med en mängd olika typer av institutioner, vilket är ett krav redan från 

den första fasen av innovationsprocessen och går att koppla till det som Lakemond och Tell 

beskriver om att öppen innovation innebär att företag står inför valet att välja mellan olika parter 

att samarbeta med samt att leverantörer ofta kan vara en viktig partner i öppna 

innovationsprocesser. De beskriver även att en vanlig samarbetspartner i projekt inom öppen 

innovation är tekniskt kompetenta leverantörer, vilket har varit fallet med de 

innovationsutvecklingsprocesserna som vi har valt att undersöka (Lakemond & Tell, 2016 

s.127). 

 

DNS började utvecklas 2015 då man inom Ikea insåg att det fanns ett behov för en uttalad 

process för innovationsutveckling avseende mer disruptiva innovationer. Detta främst för att 

möta kundbehoven. Titti Doung var med vid utvecklingen av DNS och 2016 började hon att 

arbeta heltid med DNS. Doung (2018) förmedlade att Ikea 2017 startade implementeringen av 
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DNS till fullo och att Ikea under det året startade cirka 220 innovationsprojekt som gick under 

DNS. Andra innovationsprojekt som påbörjades mycket tidigare placeras även in under DNS. 

Moving wall och Ikea Place är två exempel på sådana innovationer. Vad som avgör vilka 

innovationer som inkluderas under DNS-processen är enligt Titti Doung komplexiteten hos 

innovationerna. Vilket för Ikea handlar om komplexiteten i innovationsutvecklingsprocessen 

och som oftast innebär att kunskap och teknik måste adderas till den egna organisationen sett 

ur befintlig kunskap och teknologiska resurser.  

 

DNS möjliggör för ett arbetssätt som innebär att alla involverade i 

innovationstvecklingsprocesserna enklare förstår varandra och talar samma språk vad avser de 

olika momenten i utvecklingsprocesserna. Detta möjliggör för Ikea att enklare både initiera till 

och arbeta med gränsöverskridande samarbete. 

 

Nackdelen med DNS-processen är att den för vissa kan anses vara alltför generiskt beskriven. 

Detta har man inom Ikea löst genom att beskriva processen ner till en viss nivå för att sedan 

lämna över ansvaret för respektive funktion/arbetsgrupp att utöka och addera detaljer. På så sätt 

kan DNS användas som en guide/mall och inte som en process med ett antal bestämda steg som 

måste följas till punkt och pricka eller i en viss ordning.  

 

6.3 Insamlad empiri genom samtalsintervjuer 

 

6.3.1 Moving Wall, en disruptiv innovation  

 

Moving Wall är den första innovationen som har analyserats och är en flyttbar vägg som främst 

är tänkt att nyttjas av individer som bor på mindre ytor, exempelvis lägenheter av mindre 

karaktär i storstäder (Banka, 2017). Väggen är flyttbar och innebär att man exempelvis ska 

kunna ”gömma” sitt sovrum under dagen för att skapa större yta i vardagsrummet. Moving Wall 

är en innovation som Ikea valde att börja utveckla år 2012 och som ännu inte är lanserad på 

marknaden. Moving Wall befinner sig i slutfasen av utvecklingsprocessen.  
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Hur idén uppstod  

 

Mikael Ydholm, som är Ikeas forskningschef globalt, ansvarar för att ta reda på hur globala 

trender kommer att påverka människors sätt att leva. Enligt Ydholm behöver väggarna i våra 

hem bli mycket mer flexibla (Baer, 2015). Orsaken till detta menar han beror på två trender. 

Dessa är att urbaniseringen kommer att leda till minskade levnadsytor samtidigt som vi 

människor nyttjar våra hem annorlunda jämfört med förr i tiden. Man äter inte enbart i köket 

längre och man ser inte längre på tv endast i vardagsrummet. Detta har lett till att Ikea har börjat 

reflektera över hur man på bästa sätt skapar flexibla och öppna ytor i mindre lägenheter. Det 

var så idén om flyttbara väggar växte fram och responsen var radikalt positivt och fick priset 

Danish index award för ”Design to improve life” år 2015 (Baer, 2015). 

 

Eva-Carin Banka som är innovationsledare på Ikea bekräftade att urbanisering var en av 

trenderna som ledde till idén om flyttbara väggar. Hon förmedlade att granskandet av denna 

megatrend ledde till insikten om att allt fler människor kommer att bo på mindre ytor, vilket 

kommer att kräva flexibilitet på en helt annan nivå än den som är standard i dag. Denna insikt 

samt det faktum att Ikeas vision lyder ”to create a better everyday life for the many people”, 

resulterade i att de började reflektera över alternativa lösningar, som skulle kunna gynna och 

hjälpa människor att bli just mer flexibla i sina hem (Banka, 2017). 

 

Sett till Ikeas innovation Moving Wall så handlar det inte enligt Eva-Carin Banka om att ersätta 

det gamla med något nytt. Det finns ingen liknande produkt som den är tänkt att vara ett 

substitut för. Utan det är snarare så att man ser ett växande problem och försöker finna och 

utveckla en lösning som är både effektiv och ekonomiskt försvarbar så att även de med lägre 

inkomst ska ha råd att kunna köpa sig en bostad (Baer, 2015). 

 

Banka förmedlade att granskandet av trenderna som ledde till idén om Moving Wall skedde år 

2012 under en större workshop som anordnades av Ikea där inspiratörer och vissa externa 

samarbetspartners närvarade (Banka, 2017). Detta då man ansåg att dessa kompletterade den 

kompetens som fanns inom Ikea vid den tidpunkten. Under denna workshop utkristalliserades 

fem olika spår, varav ”flexible living” var ett av spåren. Skanska blev utvald samarbetspartner 

då man ansåg att de besitter hög kompetens och erfarenhet beträffande området hållbarhet inom 

byggindustrin samt husbyggande i stort, medan Ikeas kompetens och erfarenhet låg i inredning 

och möbler i stort (ibid.). Resultatet av detta blev att man satte samman en arbetsgrupp som 
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arbetade med flexible living och som fick reflektera, resonera och komma fram till idéer och 

förslag på olika lösningar som skulle kunna representera vad flexible living står för.  

 

Från idé till enklare prototyper  

 

”Vi började utveckla enklare lösningar och kartong-prototyper av de idéer som utvecklades. 

Detta för att samtliga deltagare skulle få en chans att förstå varandras koncept och idéer” 

(Banka, 2017). 

 

De idéer som majoriteten valde att tro på gick man vidare med och skapade något mer 

avancerade trä-prototyper av. Resultatet av detta samarbete blev att man kom fram till tre olika 

lösningar som skulle utvecklas till fullo (Banka, 2017). Dock förmedlade Eva-Carin Banka att 

ingen av dessa ännu är tillgängliga på marknaden. Moving Wall blev en av dessa tre 

tillsammans med flexible electricity (tillgänglighet till el utan kablar) samt flexible remaking 

(förmågan att kunna hänga upp exempelvis gardiner och tavlor utan att borra eller göra hål i 

väggar), (Banka, 2017).  

 

Banka förmedlade att Ikea och Skanska trots framgångarna i det gemensamma projektet gick 

skilda vägar och därmed avslutade samarbetet kring Moving Wall.   

 

”Vi delade inte gemensamma värderingar och mål kring Moving Wall.”(Banka, 2017). 

 

Skanska ville bygga den dyrt och sälja till människor med högre inkomst, medan Ikea ville 

bygga billigt för att genom ett fördelaktigt pris kunna erbjuda lösningen till en bredare 

kundgrupp. Det positiva i avslutet var att de i förväg skrivit ett avtal om hur resurser skulle 

fördelas om relationen skulle komma att avbrytas, varpå konflikter inte uppstod. Vad kontrakten 

innebar var att båda parterna fick ta med sig de lösningar som utvecklats och gå vidare med 

dem som de själva behagar (Banka, 2017).  

 

Utveckling av konceptet och externt samarbete   

 

Vad som hände dock var att de såg olika möjligheter med konceptet kopplade till den 

ekonomiska tillväxten och ville positionera såväl produkt som innovationsspridningsstrategin 
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olika. Enligt Banka började Ikea om på nytt med en ny partner, Ikano Bostad – som från början 

var en del av Ikea men som sedan 1988 varit en egen företagsgrupp som ägs av familjen 

Kamprad. Vad de tillsammans gjorde var att bygga en funktionell prototyp i en verklig situation 

(Banka, 2017). De byggde upp väggen i en lägenhet belägen i Malmö och bjöd in familjer att 

test-bo i lägenheten under en två veckors utvärderingsperiod. De håller dock på att omdesigna 

väggen just nu då den fortfarande anses vara för komplex för att kunna säljas i varuhusen.  

 

Enligt Eva-Carin har samarbetet med olika aktörer lett till tidsbesparingar som inte hade varit 

möjliga annars. De fem år som de lagt ner på utvecklandet av Moving Wall är enligt henne bara 

en bråkdel av den tid det annars hade tagit om de endast haft tillgång till Ikeas interna resurser. 

Den viktigaste samarbetspartnern har enligt Banka varit de test-användare som bott i 

lägenheten, något som också underlättades av ett samarbete med MIT (Massachusetts Institute 

of Technology). MIT tillhandahåller forskningscentret MIT Media Lab som har byggt på 

rörelsesensorer där man kan mäta hur saker och ting rör sig i ett hem eller ett rum (Banka, 

2017). Dessa sensorer sattes upp i testlägenheten där testanvändarna bodde. På så vis kunde de 

mäta hur testanvändarna rörde sig och kunde samla in data som de sedan kunde använda för att 

optimera konceptet Moving Wall ytterligare. De samarbetade även med en arkitekt och 

professor vid namn Gary Chang från Hong Kong, som bor i en lägenhet på 32 kvadratmeter 

som består av 24 potentiella rum tack vare rörliga väggar och noga utvalda möbler för syftet. 

Att studera extrema användare är också en metod Ikea använder, vilket de gjort i fallet med 

Gary Chang genom att besöka hans lägenhet i Hong Kong och studera den (Banka, 2017).  

 

Kommersialisering  

 

Vad Banka avslutar med beträffande skapandet av konceptet Moving Wall är att den största 

utmaningen och konsekvensen av konceptet är att lösningen kräver ett helt annat kundmöte och 

en annorlunda affärsmodell än den Ikea tillämpar idag. Det krävs att kunden har mycket mer 

förkunskap om produkten och dess funktionalitet, då det inte är lika simpelt att gå och köpa en 

ny vägg som det är att handla Ikeas ”vanliga” produkter, exempelvis en soffa eller en säng 

(Banka, 2017). Så långt som man kommit i utvecklandet av innovationen Moving Wall hittills, 

anser man inte konceptet vara redo att introduceras på marknaden ännu (ibid.).  
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De identifierande ett växande problem och därmed ett behov av att optimera och effektivisera 

mindre ytor genom flyttbara väggar. De utvecklade prototyper i pappersformat och kartong 

tillsammans med Skanska, för att sedan övergå till att skapa en verklig vägg i en riktig lägenhet 

tillsammans med Ikano Bostad efter att samarbetet med Skanska avslutats. Inte nog med det lät 

de människor bo i lägenheten i syfte att utvärdera och mäta beteenden och rörelser. De 

genomförde grundläggande och tillämpad forskning i syfte att identifiera hinder och utveckla 

lösningar och konceptet i stort. De har redan gett sig på att identifiera konsekvenser av 

konceptet och testat sig på diffusion och adoption genom att låta testanvändare bo i 

testlägenheten. Vad de inte har gjort är att kommersialisera som ett resultat av att de inte känner 

att de riktigt löst alla hinder som konceptet i nuläget innebär.  

 

Spridningsprocessen 

 

”Inom Ikea har vi något som kallas för ”retail-veckor” där vi bjuder in representanter från 

alla Ikeas marknadsländer till huvudkontoret i Älmhult och visar upp nya kommande 

lösningar” (Banka, 2017). 

 

Det är här alla får ta del av kunskap kring de nya innovationerna innan de börjar sälja dem i 

varuhusen. Detta ska dock inte göras med Moving Wall då det är ett helt nytt koncept som de 

istället inledningsvis ska testlansera inom ett fåtal varuhus för att mäta responsen. Ikea känner 

inte att de kan massproducera och lansera Moving Wall i hela världen med en gång (ibid., 

2017).  

 

Moving Wall kommer att kommuniceras med ett budskap på marknaden av att man kan 

använda sitt hem på ett helt nytt sätt. Det går att använda hemmet på alla möjliga sätt, så som 

att till exempel kunna skapa en walk-in garderob, ett gästrum eller kanske ett kontor och mycket 

mer. För att få en djupare förståelse för hur man kan använda väggen på fler sätt så har Ikea 

samarbetat med designstudenter från olika universitet som har fått ge förslag på hur de skulle 

kunna tänka sig att använda väggen. Detta är också en strategi från Ikeas sida för att kunna nå 

företagets svåraste grupp, ”millennials” (Banka, 2017).  

 

Problemen som Moving Wall löser är att den skapar flexibilitet för individer som lever på små 

bo-ytor då man kan ta tillvara på ytan på ett helt nytt sätt, men det är också på ett emotionellt 

vis som innovationen bidrar till skillnad. Ett exempel är föräldrar som har separerat och därför 
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har barnen varannan vecka, varpå de längtar efter barnen den veckan de inte har dem. Inte nog 

med det ser de barnens saker överallt i hemmet. Med Moving Wall kan de ”gömma” barnens 

sovrum när det inte är där, vilket de upplever som underlättande. De som Ikea tror främst 

kommer att attraheras av denna lösning är de som bor i trånga lägenheter. Det tror dock att det 

kommer vara dem som har det bättre ekonomiskt ställt som kommer att investera i en denna typ 

av innovation. Åtminstone till en början (Banka, 2017).  

 

Detta är också en anledning till att det tar längre tid att få ut innovationen på marknaden, då den 

inte riktar in sig på företagets typiska kundgrupp, vilket även inkluderar individer med låg och 

medelinkomst (ibid.). Det är tydligt att Ikea inte riktar sig in till eftersläntrarna eller till den 

sena majoriteten i denna innovation. Utan det är främst de tre första grupperna som de fokuserar 

på vilka är innovatörer, tidiga adoptörer och till sist den tidiga majoriteten. 

 

6.3.2 Wedge Dowel, en disruptiv innovation  

 

Den andra innovationen som har analyserats är Wedge Dowel som är ett resultat av ett projekt 

som man inom Ikea initierade några år sedan med utgångspunkt och syfte att förenkla för 

kunderna. Wedge Dowel är ett koncept som bygger på att möbler ska kunna monteras ihop utan 

skruvar, lim och dylikt genom att istället klickas och tryckas samman tack vare frästa ändar 

(Ikea.today, 2016). 

 

Hur idén uppstod  

 

Under intervjun med Fredrik Andersson framkom just att man inom Ikea startade med att 

identifiera och bekräfta behovet av enklare och mer tidseffektiv montering av Ikeas möbler. 

Detta arbete genomfördes internt och man kom även fram till att man behöver nya annorlunda 

maskiner för att kunna göra verklighet av idén (Andersson, 2017). Detta bekräftas även av 

Håkan Rommedal som är projektledare på Ikea och som menar på att denna typ av koncept 

kommer kräva mycket mer av Ikea som producent (Ikea.today, 2016). 

 

Enligt Christer Collin som är anställd som kreativ ledare på Ikea så möjliggör Wedge Dowel 

konceptet för kunderna att enklare montera ihop möblerna och spara tid (ibid). Det blir även en 

besparing för Ikea i form av att de slipper att skicka med skruvar, lim, beslag etc. Vidare menar 
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både Knut Hagberg och Marianne Hagberg, båda designers på Ikea, att man även sparar på 

miljön tack vare Wedge Dowel konceptet (ibid). Man ser alltså ett behov för kunderna att 

enklare kunna montera ihop och isär möblerna samtidigt som de för sig själva inom Ikea ser 

ekonomiska fördelar.  

 

Från idé till enklare prototyper 

 

Wedge Dowel-konceptet utvecklades av bland annat Göran Sjöstedt som är anställd som 

prototyp-ingenjör på Ikea och som arbetar på Ikeas prototypverkstad i Älmhult. Sjöstedt 

bekräftar Christer Collins budskap om att konceptet, tack vare sin enkelhet, leder till att korta 

ner tiden det tar för kunderna att montera ihop möbler samtidigt som det blir enklare än 

någonsin att montera isär möblerna vid en eventuell flytt. Göran beskriver även att konceptet 

utvecklades inom Ikea, just specifikt i Älmhult på prototypverkstaden och till viss del med hjälp 

av externa partner (Ikea.today, 2016). I fallet med Wedge Dowel så tog man ett beslut om att 

samarbeta med externa partner för att göra verklighet av idén om Wedge Dowel och övergick 

till att arbeta med öppen innovation då man insåg att den egna organisationen behövde 

kompletteras med annan teknologisk kunskap.  

 

”De utmaningar som vi såg var interna varpå externt samarbete motiverades” (Andersson, 

2017). 

 

De största utmaningarna man såg med att producera möbler med Wedge Dowel- 

monteringskonceptet var just toleranser i produktion, limning, passform samt paketering.  

 

Utveckling av konceptet och externt samarbete   

 

Det som också framgick av intervjun med Fredrik Andersson var att man började med en intern 

workshop för att identifiera de tekniska förutsättningarna och de kunskaper Ikea behövde 

kompletteras med för att lyckas göra verklighet av konceptet, för att sedan starta med 

implementerandet av Wedge Dowel i en möbelserie. När de insåg att det var möjligt valde de 

att inkludera såväl maskintillverkare som möbeltillverkare för att göra verklighet av idén 

(Andersson, 2017). 
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”Idén växte fram internt men för att göra verklighet av den var vi tvungna att inkludera 

externa partner som också fick ta del av konceptet för att kunna bistå med rätt input.” 

(Andersson, 2017). 

 

Detta samarbete ledde enligt Andersson till att man med maskintillverkaren och 

möbeltillverkaren tog fram en ny möbelserie samtidigt som man byggde den nödvändiga 

maskinen. Ikea investerade i en miniversion av maskinen för att testproducera i mindre skala 

och genom att göra det upptäcktes utrymmen för förbättring, hinder och andra nödvändiga 

åtgärder för att optimera produktionen av möbelserier med Wedge Dowel monteringskoncept.  

 

Kommersialisering  

 

Vidare förmedlade Andersson att man under fasen där man producerade möbler i mindre skala 

valde att sälja dem i vissa varuhus i Holland. Köparna var privatpersoner som belönades med 

en middag i utbyte mot återkoppling kring huruvida möblerna har mött deras förväntningar och 

behov. För att i förväg kunna se indikationer på köparnas förväntningar testmonterades 

möblerna av Ikeas personal och jämfördes med andra produkter med mer traditionella 

monteringsanvisningar och därmed skruvar och verktyg (Andersson, 2017). 

 

Spridningsprocessen  

 

Ikea har vid spridningen av Wedge Dowel samverkat med exempelvis retail som marknadsfört 

monteringsinstruktioner. De har också tittat på om de ska ha tider eller olika index på hur lång 

tid det tar att montera en produkt. Man har också gjort filmer som har använts externt. En 

komplexitet som Ikea ser i just spridningen, är att det är mycket som ska ändras och många 

produkter som oftast påverkas. Därav kan det vara svårt att sprida en specifik innovation hos 

Ikea. Eftersom det är så pass stort och då det är flera aspekter som ofta berörs när det handlar 

om en ny innovation (Andersson, 2017).  

 

Ikea har dels med sin lansering av katalogen 1951, åtta år efter att företaget grundades 1943, 

lyckats med att inspirera kunder med klassiska kollektioner men också spridit nya innovationer. 

Katalogen är ingen vanlig produktkatalog i bemärkelsen att den  startades lokalt i Sverige och 

utökades med tiden till en 300-plus-sidobok, som skrivits ut i 38 versioner och 17 språk.  
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Fredrik (Andersson, 2017) nämnde att han personligen inte tycker att Ikea jobbar tillräckligt 

med marknadsföring av enskilda produkter men att ambitionen finns där. Fredrik nämner att 

budskapet vid kommunikation utåt avseende Wedge Dowel kommer att fokusera på hur enkelt 

det är att montera ihop möbler (ibid). Detta då man tror att det främst är unga som kommer att 

köpa produkterna eftersom de oftast har mindre tid och därför vill ha enkla och snabba lösningar 

när det kommer till att bygga ihop möbler (ibid. 2017). 

 

”Wedge Dowel kommer nog att ersätta mycket av dagens teknik på en hel del områden. 

Framtida produkter kommer framgent att anpassas till denna teknik då man halverar tiden 

det tar att montera ihop en möbel” (Andersson, 2017). 

 

Trots utmaningarna de upplevde internt som Fredrik Andersson (2017) berättade om och som 

var att de högsta i inköpsledningen inte trodde på idén om Wedge Dowel, så har Ikea återigen 

bevisat att de lyckats skapa samt sprida en möbelserie genom innovationsarbete.  

 

6.3.3 Ikea Place, en inkrementell innovation 

 

Hur idén uppstod  

 

I telefonintervjun med Michael Valdsgaard, ansvarig för utvecklingen av Ikea Place och 

stationerad i Holland, framkom att idén om Ikea Place utvecklades internt och att de till en 

början valde att behålla hela innovationsutvecklingsprocessen internt. Dock är Ikea Place en 

mobilapplikation och för att en sådan ska fungera krävs att hårdvara med dess mjukvara tillåter 

och möjliggör applikationens existens och funktion. Det var inte förrän Apple lanserade Iphone 

6s som det blev möjligt att förverkliga idén om Ikea Place. I och med lanseringen av Iphone 6s 

satte arbetet kring Ikea Place fart på allvar och man såg över de interna kompetenserna och 

resurserna för att identifiera eventuella behov för att utveckla appen (Valdsgaard, 2018). 

 

Med hjälp av appen Ikea Place underlättas köpbeslutet hos kunden. Detta då appen möjliggör 

för användaren att placera de tänkta möblera i det avsedda rummet i sitt hem direkt i 

telefonskärmen, för att sedan ta beslut om huruvida möbeln gör sig fin och till nytta i det egna 

hemmet. Detta möjliggör för kunden att ta köpbeslutet snabbare och kunden slipper även att 

chansa genom att köpa hem möbeln, montera ihop den och sedan inse att det kanske inte var 
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det bästa beslutet. I värsta fall resulterar det i att kund returnerar varan eller blir missnöjd. Att 

det fanns ett behov var det ingen tvekan om. Som Valdsgaard beskrev det får kunden pröva 

möblerna i förväg, live i sin telefon. Kunden behöver inte längre förlita sig enbart på sin fantasi.  

 

” Ikea Place was not part of the DNS process in the beginning and it was never the purpose. 

However, because of the circumstances, we had to place Ikea Place under the DNS process” 

(Valdsgaard, 2018). 

 

Omständigheterna menade han var de hinder som identifierats (Valdsgaard, 2018). 

 

Från idé till enklare prototyper 

I intervjun med Valdsgaard framkom att idén inte gick att verklighetsförankra utan att externa 

aktörer, i detta fall Apple, lanserade en uppdaterad telefon.  

 

”We had the idea, but we were depending on Apple hardware updates. We knew the app 

would not work on older Iphone versions and we needed to wait for the Iphone 6s” 

(Valdsgaard, 2018). 

 

Just det faktum att Apple lanserade Iphone 6s med nödvändig mjukvara för att möjliggöra 

utvecklingen av Ikea Place ledde till fler interna frågetecken, de flesta kopplade till teknisk 

osäkerhet. Detta i sin tur ledde till att man blev tvungen att placera Ikea Place under DNS-

processen. Orsaken till detta var för att få till en bättre struktur och planera och genomföra 

processen mer genomtänkt. Som Michael Valdsgaard beskriver det så bidrar DNS-processen 

till att kvalitetssäkra varje steg i innovationsutvecklingsprocessen och därmed rättfärdigandet 

av att få tillgång till nödvändiga resurser internt och adderandet av kunskap från externa parter.  

 

Utveckling av konceptet och externt samarbete   

 

Möten och diskussioner med externa aktörer inleddes och genomfördes. Men för att verkligen 

sätta igång processen från idé till färdig prototyp fick Michael Valdsgaard väldigt mycket ”eget 

utrymme” för att kunna arbeta ostört. Han säkrade med andra ord sin arbetsrelaterade tillvaro 

från interna störningar. Med ”interna störningar” menades det ”interna motståndet” som går att 

översätta till intern politik. Värt att betona är att det krävdes en hel del intern marknadsföring 

av idén för att övertyga kollegor om att innovationen är värd att satsa på. Vidare anlitades 
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externa konsulter som enbart arbetat med att utveckla denna typ av appar. Detta då Ikea saknade 

en stor del av den nödvändiga kompetensen internt. Vad som även framkom ur intervjun är att 

utvecklingsprocessen hade tagit betydligt mycket längre tid även om kompetensen hade funnits 

internt och skötts internt utan involvering från externa parter. Detta då utvecklandet av Ikea 

Place hade blivit ett sidoprojekt utöver medarbetares primära arbetsuppgifter. I och med 

kompletterandet av kompetens via konsulter startades arbetet med att förtydliga konceptet med 

Ikea Place och man arbetade lösningsorienterat för att skapa en lätthanterlig app (Valdsgaard, 

2018).  

 

Fördelen med att involvera externa parter, med andra ord att arbeta med öppen innovation, har 

varit att de involverade inte direkt varit bundna till Ikea. Detta har även inneburit att 

innovationsutvecklingsprocessen har varit ytterst tidseffektiv. Det har gått snabbt och det har 

gynnat utvecklingen av Ikea Place. Konsekvensen, tillika nackdelen, har varit att det inte riktigt 

har varit ett samarbete då Ikea har tagit rollen som uppdragsgivare/köpare av en tjänst. Det har 

varit en transaktionsbaserad relation där Ikea har betalat för företagets tjänster i form av 

konsulternas kompetens.  

 

”You could say that is was more transaction-based. We were paying for their knowledge and 

skills regarding specific stages of the development process” (Valdsgaard, 2018). 

 

 Detta har lett till något av en kulturkrock där konsulterna inte har varit tillräckligt insatta i 

rådande kultur och internt språk.  De har heller inte alltid haft grepp om vilka ansvarsområden 

de Ikea-anställda involverade i projektet har haft. I fallet med Ikea Place har något fokus inte 

lagts på kostnadseffektivitet, utan snarare på tidseffektivitet. Något som i sig kan reducera 

kostnaderna.  

 

Kommersialisering  

 

Vad avser kommersialiseringen av Ikea Place fick vi inte veta mer än att Ikeas 

marknadsavdelning prioriterar Ikea Place och arbetar flitigt med att utforma marknadsmaterial 

genom olika kanaler för att förmedla budskapen avseende Ikea Place. Vi fick även veta att 

appens första lanseringsområde rent geografiskt prioriterats i USA. 
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Spridningsprocessen 

 

Frågan ställdes kring huruvida konsumenter och köpare har varit involverade i utvecklandet 

och utvärderandet av Ikea Place och svaret vi fick var att testkörningen av appen primärt skedde 

internt inom den egna organisationen. Orsaken till detta var att man ansåg marknaden vara 

tillräckligt redo för denna typ av tjänst. Man tog och tar det nästan för givet att det finns en stor 

efterfråga och vilja att adoptera innovationen. Samma sak gäller utvärderingen av prototyperna 

under självaste utvecklingsstadiet. Testkörningarna skedde inom den egna organisationen då 

man trott och tror så pass mycket på innovationen (Vaalsgard, 2018). Vad vi kan tyda av detta 

är att man direkt avviker från DNS processen.  

 

Att innovationen skulle möta marknadens förväntningar och behov var det ingen tvekan om. 

Däremot så fanns det många frågetecken kring utvecklandet av appen varpå applicerandet och 

tillämpandet av DNS-processen sågs som ett nödvändigt måste för att kvalitetssäkra processen 

och säkerställa att utvecklingen av Ikea Place fick rätt resurser.  

 

6.3.4 Kungsbacka, en inkrementell innovation 

 

Hur idén uppstod  

 

Kungsbacka är namnet på en typ av kökslucka som är tillverkad helt i återvunnet material. 

Enligt Anna Granath, ansvarig för utvecklingen avseende Kungsbacka, utformar de på hennes 

avdelning varje år en tre års-plan där man identifierar och väljer ut de produkter man vill ta in 

i sortimentet. Selekteringen är baserad på de mål och strategier man har inom Ikea. Grunden 

för utvecklandet av Kungsbacka är målet ”sustainability”, vilket går ut på att man ska jobba 

med och för människorna på vår planet. Granaths team satt samlade och spånade kring huruvida 

de skulle kunna möta målsättningen ”sustainability” genom köksluckor, varpå idén om 

Kungsbacka föddes. Idén uppstod därmed internt inom Ikea och inom Granaths team.  

Kungsbacka är en innovation som till skillnad från Moving Wall och Wedge Dowel inte har 

ingått i DNS-processen (Granath, 2018).  
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Från idé till prototyp  

 

Enligt Anna Granath har Ikea en kultur som bygger på innovation och entreprenörskap. Det 

ligger i självaste värdegrunden som Ingvar Kamprad implementerat sedan starten. Det är 

ryggraden i företaget och det är nog enligt Granath därför många arbetssökande söker sig till 

Ikea. Arbetet kring Kungsbacka innebar en hel del kreativt och innovativt tänkande. Detta 

innebar även att man identifierade de egna kompetenserna och behovet av att komplettera dessa 

med kunskap från externa parter. De förde dialog med sina ”utvecklingsleverantörer” i Italien 

och utmanade dem genom att fråga om de har kapacitet och kunskap nog att tillverka köksluckor 

med återvunnet material (Granath, 2018). De försökte i tidigt skede utforma konceptet, 

utvärdera det samt definiera det. 

 

” Vi utmanade leverantören och frågade om de klarar av att tillverka köcksluckorna i 

återvunnet material. Till en början var de något osäkra, men sedan löste det sig” (Granath, 

2018). 

 

Utveckling av konceptet och externt samarbete   

 

Till en början var de osäkra på om det skulle gå. Men tätt samarbete mellan Ikea och 

leverantören möjliggjorde det faktum att Kungsbacka skulle gå från idé till färdig produkt. 

Samarbetet, öppen innovation, var den avgörande faktorn för framgången med Kungsbacka.  

 

Enligt Anna Granath har attityden gentemot innovationsarbete stor betydelse. Att utveckla 

Kungsbacka endast internt skulle ha kunnat gå, men det skulle ha tagit mycket längre tid. Att 

komplettera den egna organisationen med kunskap från externa parter som är specialiserade på 

olika områden underlättar och effektiviserar processen. Väl vid prototyp och nästan färdig 

produktstadie utvärderas produkten internt alternativt av de som ingått i processen kring 

utvecklandet av innovationen. Vad de gjorde var att både konceptualisera och skapa lösningar 

för att sedan utvärdera och bekräfta lösningen. Vid utvecklandet av innovationer brukar en 

vanligt förekommande rutin vara att man gör så kallade ”hemtest” för att verifiera kvaliteten 

och hållbarheten hos innovationen. Det var något som de gjorde med Kungsbacka (Granath, 

2018). 
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Kommersialisering  

 

I och med att man har riktat in sig på en bred målgrupp blev det aktuellt med ett 

pressmeddelande och en återberättelse om historien kring Kungsbacka. En film spelades även 

in och ligger ute på bland annat Youtube. Kungsbacka har även en helsida till sitt förfogande i 

Ikeas katalog och hittills har ungefär 300 artiklar skrivits om Kungsbacka (Granath, 2018). 

 

 

 

Spridningsprocessen 

 

”Vi riktar oss till en bred målgrupp. Ingen ska välja bort Kungsbacka baserat på priset.” 

(Granath, 2018) 

 

Målgruppen som Ikea riktar sig till avseende Kungsbacka är bred. Priset är fördelaktigt och 

konkurrenskraftigt. Ikea vill inte att man ska välja bort Kungsbacka på grund av pris. 

”Sustainability” ska vara för alla och adopterandet av denna innovation ska inte baseras på 

huruvida man har de ekonomiska förutsättningarna eller inte. Med detta menas att om man har 

råd att köpa nya köksluckor så ska inte Kungsbacka ligga högre i pris jämför med de 

traditionella alternativen. Hållbarhet och miljö är budskapet i marknadsföringen och de som 

Ikea tror kommer ta till sig denna innovation först är de som prioriterar och värdesätter miljön. 

Kungsbacka erbjuds även i olika färger, varav vissa färgval är strategiskt valda ur 

trendperspektiv i syfte att attrahera kunder som prioriterar olika trender. Enligt Granath kommer 

Kungsbacka med tiden att ersätta andra produkter. Man utgår redan från konceptet kring 

Kungsbacka vid utvecklandet och förnyandet av andra, redan etablerade möbelserier så som 

Pax-garderob-system men även varor relaterade till badrumsinredning (Granath, 2018). 

 

 

6.4 Insamlad empiri från enkätundersökningen 

 

Enkäten har skickats ut till 26 personer och besvarats av samtliga. Nedan redovisas utfallet av 

enkätundersökningen, fråga per fråga.  
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Fråga 1: Anser du att disruptiva innovationer (helt nya/omstörtande 

produkter, koncept, processer, tjänster) är mer komplexa än inkrementella 

innovationer? (justeringar/förbättringar av redan existerande produkter, 

koncept, processer, tjänster)
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Fråga 2: Anser du att disruptiva innovationer (helt nya/omstörtande 

produkter, koncept, processer, tjänster) kan likställas med att vara 

komplexa innovationer? (utifrån den egna organisationens sätt att hantera 

innovationsutvecklingsprocesser)
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Fråga 3: Bedömer du att inkrementella innovationer ibland betraktas som 

komplexa? (exempelvis när någon beståndsdel i utvecklingsprocessen 

visar sig vara komplex och externa parter behöver involveras för att 

berika den egna organisationens teknologiska ku
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(fråga 5) Annat svar: Ibland involverar man på ett tidigt stadie och ibland vet man vilken idé 

man vill förverkliga men har inte de itnerna resurserna att genomföra det. Kan bero på både 

bristande intern kompetens eller på resursbrist.  

18 st Ja
69%

8 st Nej
31%

Fråga 4: Anser du att det är vanligt förekommande att externa samarbetspartners 

involveras redan i stadiet för utformandet av en ide/prototyp avseende 

inkrementella innovationer? (justeringar/förbättringar av redan existerande 

produkter, koncept, processe

Ja Nej

69%

27%

4%

Fråga 5: Bedömer du att man vid utveckling av inkrementella innovationer brukar 

involvera externa parter efter att man internt redan har: bestämt vilken idé man vill 

förverkliga, inventerat den interna kunskapen, inventerat de interna teknologiska 

resurse

Ja 18 av 26 Nej 7 av 26 Annat 1 av 26
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(fråga 7) annat svar: Båda behöver givetvis styrning eftersom båda kan vara komlexa eller 

enkla att genomföra.  
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Fråga 6: Bedömer du att samarbete med externa parter initieras redan i 

idéstadiet avseende disruptiva innovationer? (helt nya/omstörtande 

produkter, koncept, processer, tjänster)
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Fråga 7: Anser du att utveckling av disruptiva innovationer kräver styrning 

samt kostnads- och kvalitetssäkring i större utsträckning jämfört med vid 

utveckling av inkrementella innovationer?

Ja 15 av 26 Nej 10 av 26 Annat svar 1 av 26
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Fråga 8: Anser du att det är viktigt att ha etablerade rutiner internt för såväl 

inkrementella som disruptiva innovationer? (för att lyckas med att utveckla båda 

innovationstyperna)

Ja 17 av 26 Nej 9 av 26 Annat svar 0 av 26
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(fråga 10) annat svar: I teorin bör det vara så, men ibland har konsulter/externa partners 

bristande kompetens (de säger sig kunna mer än de sedan visar sig kunna), de har inte samma 

fokus på tidseffektivitet som vi har, ibland blir det kvantitativ efterforskning istället för kvalitativ 

etc.  
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Fråga 9: Anser du att samarbete med externa parter vid 

innovationsutveckling är tid och kostnadseffektivt? (leder till 

kostnadsbesparingar genom att företaget inte behöver investera lika 

mycket resurser i intern forskning och därigenom även sparar tid)
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Fråga 10: Anser du att samarbete med externa parter leder till minskade 

kostnader och samtidigt påskyndar innovationsutvecklingsprocessen avseende 

disruptiva innovationer om den externa parten har varit involverad redan i stadiet 

för utformandet av íden/p
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7. Analys av den insamlade empirin  
 

 

I följande avsnitt analyseras det empiriska underlaget och kopplas till studiens teoretiska 

utgångspunkt. Analysen är uppdelad i studiens tre frågeställningar.  

 

 

Hur påverkar komplexiteten hos innovationer huruvida de betraktas som inkrementella eller 

disruptiva av det företag som avser utveckla dem?  

 

Nedan diagram representerar utfallet av enkätundersökningens tre första frågor. Detta för att 

enklare kunna redogöra kring resultatet och dra slutsatser mellan frågorna i löpande text. 

 

 

 

Moving Wall och Wedge Dowel är innovationer som Ikea betraktar som komplexa och 

disruptiva innovationer. Projektet kring Moving Wall startades 2012 inom Ikea och som nämnts 

i tidigare avsnitt hade designern Gary Chang redan 2007 förvandlat sin lägenhet på 32 kvadrat 

till 24 potentiella rum genom just flyttbara väggar. Ikea lärde sig mycket om flyttbara väggar 
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9 av 26 anser att disruptiva
innovationer väldigt ofta är

mer komplexa än
inkrementella innovationer.

12 av 26 anser att
disruptiva innovationer är

mer komplexa än
inkrementella innovationer.

14 av 26 anser att
disruptiva innovationer kan

likställas med att vara
komplexa innovationer.

18 av 26 anser att
inkrementella innovationer

ibland betraktas som
komplexa.
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genom sitt samarbete med Gary Chang (Willet, 2016). Sett ur Gary Changs perspektiv bör 

således Moving Wall vara en inkrementell innovation då det för honom inte är en helt ny 

innovation utan ett befintligt koncept som Ikea valt att utveckla. Nagy, Schuessler & Dubinsky 

(2015) kom i sin studie fram till att innovationer som klassas som nya för de som är tänkta att 

arbeta med dem kan anses vara disruptiva innovationer. För Ikea är Moving Wall något helt 

nytt och därmed disruptivt. Åtminstone kan vi med säkerhet påstå att bestånsdelarna i 

utvecklingsprocessen är disruptiva och således komplexa och ligger som grund till att Moving 

Wall internt betraktas som en disruptiv innovation.  

 

Wedge Dowel blev en färdig produkt 2018, tio år efter att idén föddes internt inom Ikea. 

Tidigare studier visar dock på att tekniken för att montera ihop möbler genom klicksystem går 

att spåra hundratals år bakåt i människans historia. Tekniken var vanligt förekommande redan 

under 1300-talets Kina under Mingdynastin. Skillnaden mellan dåtidens teknik mot Ikeas 

Wedge Dowel är att Wedge Dowel-baserade möbler går att montera ihop och isär hur många 

gånger som helst medan man under 1300-talets Kina inte kunde montera isär möblerna. Sett ur 

det perspektivet kan Wedge Dowel bedömas vara en förbättring av en befintlig produkt och kan 

således betraktas som en inkrementell innovation (Varadarjan, 2009). 

 

Det empiriska underlaget indikerar på att det för Ikea inte handlar om huruvida en innovation 

är en utveckling av något redan existerande eller om en innovation är helt ny. Vad som avgör 

huruvida en innovation betraktas som disruptiv eller inkrementell är hur komplex 

innovationsutvecklingsprocessen är, men även spridningen (Banka, 2017). Komplexiteten 

utifrån de studerade innovationerna inom Ikea går att härleda till huruvida Ikea har tillräckligt 

med intern kompetens och teknologiska resurer för att utveckla en innovation själva, eller om 

de behöver addera till extern kompetens eller teknologiska resurser likt den maskinella 

utrustningen och kompetensen kring utrustningen som vid utvecklingen av Wedge Dowel 

(Andersson, 2017). 

 

Sett till enkätfrågan om huruvida respondenterna inom Ikea anser att disruptiva innovationer är 

mer komplexa än inkrementella innovationer svarade majoritet ja (12 av 26), alternativt väldigt 

ofta (9 av 26). Övriga fem respondenter svarade väldigt sällan eller nej. Dock bör bejakas att 

huruvida en innovation anses vara inkrementell eller disruptiv inom Ikea inte går att härleda till 

de vanligast förekommande beskrivningarna om inkrementella och disruptiva innovationer i 

modern litteratur. Åtminstone inte enligt Ikeas interna riktlinjer för att placera in vissa 
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innovationer under benämningen disruptiv innovation. Disruptiva innovationer utvecklas 

vanligtvis under Ikeas interna process för just disruptiva innovationer, DNS. Som nämnts i 

empiriavsnittet avgör komplexiteten hos innovationerna huruvida de ska hanteras enligt DNS-

processen eller inte. Komplexiteten hänvisar Ikea till innovationsutvecklingsprocessens olika 

beståndsdelar och oftast handlar det om när kunskap och teknologiska resurser behöver adderas 

till den egna organisationen (Doung, 2018). 

 

Trifilova (2014) kommer i sin studie fram till att ökad osäkerhet vad avser utforskandet av helt 

ny teknik och nya marknadsområden går att härleda till huruvida en innovation uppfattas som 

disruptiv eller inkrementell. Detta går att styrka genom svarsfördelningen i enkätfrågan kring 

huruvida man anser att disruptiva innovationer kan likställas med att vara komplexa 

innovationer. Fördelningen var relativt jämn mellan respondenterna. 14 av 26 svarade ja medan 

12 av 26 svarade nej.  

 

 

Trifolova (2014) kom även fram till att rutiner och processer för utveckling av innovationer är 

faktorer som avgör huruvida de betraktas som inkrementella eller disruptiva. Komplexiteten 

avseende utvecklingsprocessen har ingenting att göra med huruvida en innovation är en 

produktutveckling eller något helt nytt som introduceras på marknaden (Torugsa & Arundel, 

2016). 

 

En majoritet av respondenterna som svarade på frågan om huruvida de bedömer att 

inkrementella innovationer ibland betraktas som komplexa svarade att det förekommer (20 av 

26). 

0

5

10

15

Annat svar Nej Ja

Fråga 2: Anser du att disruptiva innovationer (helt nya/omstörtande 

produkter, koncept, processer, tjänster) kan likställas med att vara 

komplexa innovationer? (utifrån den egna organisationens sätt att hantera 

innovationsutvecklingsprocesser)
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Ur den insamlade empirin från samtalsintervjuerna framkom att vissa innovationer som vid 

idéstadie ansågs vara inkrementella innovationer placerades under DNS-processen en bit in i 

innovationsutvecklingsprocessen. Detta då man inom Ikea kommit till insikten att 

utvecklingsprocessen är för komplex och behöver hanteras annorlunda (Valdsgaard, 2018). Ett 

exempel på detta är just Ikea Place som från början inte ingick i DNS-processen. Det faktum 

att Valdsgaard insåg att extern kunskap i form av konsulter behövde anlitas för att berika den 

interna kompetensen kring IT-relaterad mjukvara ledde till att innovationen hamnade under 

DNS, processen för disruptiva innovationer.  

 

Enligt Doung (2018) skapades och implementerades DNS-processen för att man inom Ikea 

insåg att det fanns ett behov för en uttalad process för innovationsutveckling avseende mer 

disruptiva innovationer för att möta kundbehoven. Genom tillämpandet av DNS-processen är 

tanken att gränsöverskridande samarbete också enklare ska kunna initieras, och tids- samt 

kostnadsåtgången gynna den egna organisationen och därigenom kunderna som får tillgång till 

innovationen snabbare (Valdsgaard, 2018).  

 

Innovationen Kungsbacka bedömdes vara en produktutveckling. En utveckling av något 

befintligt och ett sätt att bidra till hållbar miljö genom köksluckor tillverkade i återvunnet plast. 

Huruvida innovationen ansågs vara inkrementell eller disruptiv tog man inom Ikea hänsyn till 

efter att man klargjort huruvida innovationsutvecklingen skulle förväntas bli komplex eller inte. 

Detta genom att tillfråga den befintliga leverantören och fråga om de skulle klara av att tillverka 

produkten i återvunnet plast istället för trä (Granath, 2018). Detta var något leverantören 

betraktade som en utmaning som sedan visade sig vara möjlig att uppnå. Därav bedömdes 

Kungsbacka vara en inkrementell innovation som ett resultat av att komplexiteten i 

utvecklingsprocessen var något som direkt drabbade leverantören och inte Ikea.  
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Fråga 3: Bedömer du att inkrementella innovationer ibland betraktas som 

komplexa? (exempelvis när någon beståndsdel i utvecklingsprocessen 

visar sig vara komplex och externa parter behöver involveras för att 

berika den egna organisationens teknologiska ku
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Hur påverkar komplexiteten hos innovationer i vilken utsträckning & konstellation företag 

väljer att samarbeta med externa parter? 

 

Som nämnts tidigare så framkommer det genom analysen av det empiriska underlaget vad avser 

de innovationer som denna studie berör, att komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesserna 

är vad som avgör huruvida innovationer betraktas som inkrementella eller disruptiva inom Ikea. 

Detta gäller för huruvida en innovation ska utvecklas inom DNS-processen eller ligga under 

processen för vanlig produktutveckling (Doung, 2018). Det framkommer även att 

komplexiteten påverkar i vilken utsträckning och konstellation som man inom Ikea väljer att 

samarbeta med externa parter.  

 

Moving Wall ansågs redan från början vara en disruptiv innovation och Ikea inledde redan i 

idéstadiet ett samarbete med externa aktörer genom en workshop (Banka, 2017). Externa parter 

involverades alltså redan i stadiet för utvecklandet av idén av Moving Wall. Vad avser 

innovationen Wedge Dowel identifierades behovet av innovationen internt och likaså idén. Vad 

som gjorde att externa parter involverades relativt tidigt i processen var att man inom Ikea insåg 

att man saknade de teknologiska resurserna för att lyckas med att utveckla produkten. Den 

externa parten involverades därmed relativt tidigt och fick stor insyn i utvecklingsprocessen 

(Andersson, 2017). Detta gäller även för innovationen Moving Wall (Banka, 2017). Som 

nämnts tidigare låg komplexiteten i utvecklingsprocessen till grund för att dessa två 

innovationer inom Ikea betraktats som disruptiva innovationer trots att studier visar på att de 

snarare är inkrementella innovationer.  

 

Komplexiteten hos innovationerna har haft betydelse för när i innovationsutvecklingsprocessen 

som externa parter har varit involverade och som Wonglimpiyarat och Yuberk (2005) kom fram 

till i sin studie så gynnas företag av att följa en specifik utvecklingsprocess, men lyfter att ett 

strategiskt partnerskap med andra organisationer ökar både kunskap och kompetensnivå i 

organisationerna. Den ökade kunskapen gynnar i sin tur utveckling och hantering av komplexa 

innovationer. Detta går att härleda till såväl Moving Wall som till Wedge Dowel där man inom 

Ikea anser att samarbete lett till såväl tidseffektivitet (Andersson, 2017) som till 

kostnadsbesparingar (Banka, 2017). 
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Att en extern aktör har stor eller full insyn i innovationsutvecklingsprocessen medför dock inte 

enbart positiva aspekter utan kan även ha andra mindre önskvärda effekter, så som bristande 

förtroende, bristande kommunikation, negativ påverkan på prestationsförmågan bland de som 

utvecklar innovationen och många fler icke önskvärda effekter (Coras & Tantau, 2014). Vad 

man inom Ikea gjorde vid utvecklandet av Moving Wall där externa aktörer involverades redan 

vid utvecklandet av idén var att upprätta ett juridiskt avtal med den externa aktören, Skanska. 

Detta för att skydda den egna organisationen och eliminera sannolikheten för eventuella tvister 

(Banka, 2017). Enligt Melander (2014) är en värdefull åtgärd vare sig man avser ha ett nära 

samarbete eller inte att upprätta ett kontrakt precis så som Ikea gjorde med Skanska.  

 

Komplexiteten hos innovationerna inom Ikea påverkar inte enbart i vilken utsträckning de väljer 

att samarbeta med externa parter i innovationsutvecklingsprocessen. Komplexiteten har även 

en avgörande betydelse för i vilken konstellation samarbete sker med externa parter 

(Valdsgaard, 2018). 

 

Den insamlade empirin genom samtalsintervjuerna som avser innovationerna Moving Wall och 

Wedge Dowel visar på, som nämnts tidigare, att externa parter har involverats väldigt tidigt i 

innovationsutvecklingsprocesserna, varit delaktiga och haft stor insyn i 

innovationsutvecklingsprocessen. Särskilt vid utvecklandet av Moving Wall, där externa parter 

varit involverade redan vid idéstadiet och där Ikea upprättade ett juridiskt avtal med sin 

samarbetspartner. Där har inifrån – ut innovation tillämpats, där Ikea har tillåtit att kunskap går 

ut genom den egna organisationen och i det juridiska avtalet med Skanska tillåtit dem att göra 

som de vill med den kunskap som genererats genom samarbetet i sina egna processer och 

affärsmodeller (Chesbrough, 2017). Något som även skedde då Skanska ville utveckla och 

lansera Moving Wall som en exklusiv, dyrare produkt medan Ikea ville sälja innovationen till 

ett så lågt pris som möjligt, till så många som möjligt. Moving Wall för Ikea var och är mer än 

en produkt i mängden. Ikea valde att påbörja utvecklingen av Moving Wall med ledorden ”to 

create a better everyday life for the many people” med avsikten att hjälpa människor till att bli 

mer flexibla i sina hem genom en ekonomiskt möjlig och försvarbar innovation.  Skanskas 

avsikter var även vad som ledde till att samarbetet med Ikea avslutades (Banka, 2017). 

 

Enkätfrågan om huruvida respondenterna bedömer att samarbete med externa parter initieras 

redan i idéstadiet avseende disruptiva innovationer resulterade i att en majoritet (16 av 26) 

svarade ja, och ytterligare 6 av 26 svarade att det oftast sker. Endast 4 av 26 svarade nej.  Detta 
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talar för att Ikea arbetar en hel del med inifrån-ut innovation. Ikea bjuder då och då in 

inspiratörer och externa aktörer till workshops med avsikten att bolla idéer kring innovationer 

och med avsikten att tillsammans med någon eller några av dessa starta olika 

innovationsutvecklingsprojekt. Dessa är projekt där den externa aktören har full eller stor insikt 

i utvecklingsprocessen (Banka, 2017). 

 

Enkel, Gassman & Chesbrough (2009) kommer fram till att inifrån-ut innovation kan leda till 

att kunskap och idéer kan nå marknaden snabbare och att företag som arbetar på detta sätt har 

för avsikt att generera vinst genom att föra idéer till marknaden, men tillåter även andra företag 

att förverkliga idéerna. Som tillägg anser man inom Ikea även att denna konstellation även kan 

innebära reducerade utvecklingskostnader (Banka, 2017). Sedan implementeringen av DNS-

processen 2017 har cirka 220 innovationsprojekt startats. Det är 220 

innovationsutvecklingsprocesser som avser disruptiva innovationer och därmed innovationer 

som innebär stor komplexitet i utvecklingsprocesserna (Doung, 2018).  

 

Sett till enkätfrågan om huruvida respondenterna anser att det är vanligt förekommande att 

externa parter involveras redan i stadiet för utformandet av en ide/prototyp avseende 

inkrementella innovationer svarade 69 procent av respondenterna ja. Nästan samma antal 

respondenter, 72 procent, svarade att de bedömer att man inom Ikea inte brukar involvera 

externa parter förrän efter att man intern redan har bestämt vilken idé man vill förverkliga och 

redan har inventerat den interna kompetensen och de teknologiska resurserna.  
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Fråga 6: Bedömer du att samarbete med externa parter initieras redan i 

idéstadiet avseende disruptiva innovationer? (helt nya/omstörtande 

produkter, koncept, processer, tjänster)
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Annat svar (fråga 5): ibland involverar man på ett tidigt stadie och ibland vet man vilken idé man vill förverkliga, 

men har inte de interna resurserna att genomföra det. Kan bero på både bristande intern kompetens eller på 

resursbrist.  

 

Enkätfrågorna 4 och 5 visar på att respondenterna anser att man inom Ikea involverar externa 

parter ungefär lika ofta vid utformandet av en idé/prototyp som vid efter utformandet av 

idé/prototyp avseende inkrementella innovationer.  

 

En respondent valde ”annat svar” som alternativ och beskrev att man ibland involverar externa 

parter i ett tidigt stadie. Detta har även framkommit ur samtalsintervjuerna med hänvisning till 

innovationerna Moving Wall och Wedge Dowel. Respondenten beskriver vidare att man ibland 

vet vilken idé man vill förverkliga men saknar de resurser eller den kompetens som krävs för 

att genomföra och förverkliga idén varpå samarbete initieras när man vet på vilket sett eller hur 

kunskap och resurser behövera aderas till den egna organisationen. Detta går att härleda till 

Dahlander & Ganns (2010) beskrivning av utifrån-in innovation där processen för utifrån-in 

innovation handlar om att företag kan använda externa källor för att främja den egna 

innovationsförmågan genom utnyttjandet av externa aktörers kunskap istället för att bedriva 

egen intern forskning.  
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Karaktärerna 

• Lågteknologiska industri för 

liknande teknik förvärv.  

• Agera som kunskap eller bli 

kunskapsskapare.  

• Hög kunskapsidentitet.  

Utifrån-in processen 

• Tidigare kontakt med 

leverantörerna. 

• Kundtillverkning. 

• Extern kunskap, integration och 

inköp. 

Tabell 1: Egenskaperna och utifrån-in processen(Enkel, Gassmann & Chesbrough. 2009).  

 

Ikea Place ansågs inom Ikea vara en inkrementell innovation från början och utvecklingen 

startades internt. Behovet av att addera kunskap och resurser som man inte hade internt ledde 

till att externa parter i form av konsulter inom it och telekom anlitades för att förverkliga idén 

om Ikea Place (Valdsgaard, 2018). Detta går att härleda till Enkel, Gassman & Chesbroughs 

(2009) beskrivning om att utifrån-in innovation hjälper företag att förbättra sin kunskapsbas 

genom att ta till sig kunskap från sin omgivning. Omgivningen kan då enligt dem vara bland 

annat leverantörer, kunder eller externa konsulter som fallet med Ikea Place. Detta förbättrar 

den egna innovativa förmågan, påskyndar processen och ökar sannolikheten för att idén blir 

förverkligad. Då flera beståndsdelar i utvecklingsprocessen avseende Ikea Place visade sig vara 

komplex placerades denna innovation under DNS-processen. Enligt Valdsgaard (2018) för att 

utvecklingskostnad, resursåtgång i form av personal och tid förutsågs skena iväg och därmed 

effektivare skulle kunna hanteras genom att följa DNS-processen.  

 

Detta var inte fallet för innovationen Kungsbacka som även den ansågs vara en inkrementell 

innovation. Kungsbacka förblev en inkrementell innovation som inte utvecklades genom DNS-

processen utan genom den vanliga produktutvecklingsprocessen inom Ikea. Utifrån-in 

innovation tillämpades även här genom att den befintliga leverantören tillfrågades om huruvida 

de kunde tillverka köksluckorna i återvunnet material. Detta kunde de göra och därmed fick de 

insyn i den delen av utvecklingsprocessen som avser tillverkning (Granath, 2018).  

 

Analysen av det empiriska underlaget har lärt oss att komplexiteten hos innovationerna inom 

Ikea påverkar huruvida de betraktas som inkrementella eller disruptiva. Då avses komplexiteten 

i beståndsdelarna i utvecklingsprocesserna. Det handlar om huruvida beståndsdelarna i 

utvecklingsprocesserna uppfattas som nya för de som ska utveckla innovationerna. 

Komplexiteten påverkar även i vilken utsträckning gränsöverskridande samarbete tillämpas, 
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men framförallt i vilken konstellation. Vad avser konstellation tolkar studien begreppet som 

tidigare nämnts enligt Enkel, Gassman & Chesbroughs (2009) beskrivning om att utifrån-in 

innovation möjliggör för företag att addera kunskap till den egna organisationen genom att ta 

in kunskap utifrån. Organisationen som tillämpar utifrån-in innovation behöver således inte 

blotta hela innovationsutvecklingsprocessen utan endast den eller de delar som anses 

nödvändiga för att den externa parten ska kunna addera kunskap eller teknologiska resurser. 

Inifrån-ut innovation beskriver de som att organisationen möjliggör stor insikt i 

utvecklingsprocessen och inte har något emot att externa parter nyttjar kunskaper som 

genererats genom samarbete och utvecklar produkten själva.  

 

Vad denna studie omfattar är även huruvida utveckling av disruptiva innovationer kräver 

styrning samt kostnads- och kvalitetssäkring i större utsträckning jämfört med utveckling av 

inkrementella innovationer. Enkätfrågan beträffande just detta resulterade i att 15 av 26 

respondenter svarade att så är fallet, medan 10 av 26 respondenter svarade nej. En respondent 

valde alternativet ”annat svar” och svarade att såväl inkrementella som disruptiva innovationer 

kräver styrning eftersom båda kan vara mer eller mindre komplexa att genomföra.  

 

 

Genom att studera innovationerna Moving Wall, Wedge Dowel, Ikea Place och Kungsbacka så 

framkommer att styrning alltid sker i viss utsträckning. Valdsgaard (2018) framförde under 

samtalsintervjun att utvecklingen av Ikea Place från början sköttes internt av honom och hans 

team. Ikea Place beskrevs som en inkrementell innovation fram tills att de insåg att de var 

beroende av externa aktörer för att lyckas. Apple behövde lansera Iphone 6s och att annan typ 

av mjukvara behövde användas och hanteras varpå externa aktörer behövde involveras. I fallet 

med Ikea Place var det externa aktörer som adderade kunskap till specifika beståndsdelar i 

utvecklingsprocessen, likt Dahlander och Ganns (2010) beskrivning om utifrån-in innovation 

58%
38%

4%

Fråga 7: Anser du att utveckling av disruptiva innovationer kräver 

styrning samt kostnads- och kvalitetssäkring i större utsträckning jämfört 

med vid utveckling av inkrementella innovationer?

Ja 15 av 26 Nej 10 av 26 Annat svar 1 av 26
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och däri transaktionsbaserat samarbete. Ikea köpte kunskap och tid för att påskynda och 

förverkliga idén om Ikea Place. Utvecklingsprocessen ledde till fler frågetecken varpå Ikea 

Place placerades under DNS-processen. Orsaken till detta menade Valdsgaard (2018) var 

behovet av att få till en bättre struktur och planera processen mer genomtänkt. Valdsgaard 

(2018) betonade behovet av kostnadshantering och kvalitetssäkring men underströk att beslutet 

att placera Ikea Place under DNS-processen inte var hans beslut. Det var något som beslutades 

om högre upp i hierarkin med hänvisning till just behovet av ökad struktur, planering och 

kostnad samt kvalitetssäkring.  

 

Doung (2018) förmedlade under samtalsintervjun att DNS-processen skapades för att man inom 

Ikea såg ett behov av att följa en viss process vid utveckling av mer komplexa innovationer 

med hänvisning till att komplexiteten ska härledas till beståndsdelarna i utvecklingsprocesserna 

och då externa aktörer behöver involveras. Detta går att härleda till Bessant, Öberg och Trifilova 

(2014) som kom fram till att företag som avser utveckla både inkrementella och disruptiva 

innovationer behöver besitta förmågan att avvika från de etablerade rutinerna och kunna 

experimentera med parallella rutiner för forskning, urval och implementering (när nya element 

i miljön behöver tas i i organisationens ram för forskning, urval och implementering). 

 

17 av 26 respondenter inom Ikea svarade att de anser att det är viktigt att ha etablerade rutiner 

internt för såväl inkrementella som disruptiva innovationer för att lyckas med att utveckla båda 

innovationstyperna. Något som direkt går att härleda till Bessant, Öberg och Trifilovas (2014)  

studie som nämnts ovan.  

 

 

Innovationsutvecklingsprocessen för mindre komplexa innovationer inom Ikea skiljer sig från 

hur utvecklingsprocessen ser ut för mer komplexa. Därmed råder det skillnader i 

17

9

0

Fråga 8: Anser du att det är viktigt att ha etablerade rutiner internt för såväl 

inkrementella som disruptiva innovationer? (för att lyckas med att utveckla båda 

innovationstyperna)

Ja 17 av 26 Nej 9 av 26 Annat svar 0 av 26
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utvecklingsprocessen mellan inkrementella och disruptiva innovationer. De innovationer som 

inte anses ha många komplexa beståndsdelar i sin utvecklingsprocess är som nämnts tidigare 

de som anses vara de inkrementella. Innovationen Kungsbacka är ett exempel på en sådan 

innovation. Utifrån-in innovation tillämpades på så vis att en leverantör blev tillfrågad om 

huruvida de kunde tillverka köksluckorna i återvunnet material eller inte. Vid det stadiet hade 

man inom Ikea redan beslutat sig för vilken typ av innovation man ville utveckla. Det som 

återstod var att finna en leverantör kapabel till att tillverka produkten i återvunnet plast istället 

för trä (Granath, 2018).  

 

Både Ikea Place och Kungsbacka ansågs vara inkrementella innovationer. Komplexiteten i de 

olika beståndsdelarna avseende utvecklingsprocessen för Ikea Place ledde till att den placerades 

under DNS-processen för disruptiva innovationer. Således råder det en skillnad redan där, dock 

mellan de inkrementella innovationerna. Komplexiteten hos Ikea Place ledde till att man inom 

Ikea ansåg att det fanns ett behov att utveckla en bättre struktur, process planering och en 

tydligare kostnads och kvalitetssäkring genom DNS-processen (Valdsgaard, 2018). 

 

Skillnader råder även mellan utvecklingsprocesserna för de innovationer som Ikea bedömer 

som disruptiva innovationer, Wedge Dowel och Moving Wall. Beståndsdelarna i 

utvecklingsprocessen för Moving Wall var mer omfattande än de hos utvecklingsprocessen för 

Wedge Dowel. Externa aktörer var involverade redan vid utformandet av idé och 

prototypstadiet av Moving Wall (Banka, 2017), och inifrån-ut innovation tillämpades. Som togs 

upp i studiens inledande kapitel kom Torugsa och Arundel (2016) fram till att desto större 

komplexiteten hos en innovation är, desto större samt fler blir utmaningarna i 

innovationsutvecklingsprocessen. Vidare kommer de fram till att man för att öka sannolikheten 

för att lyckas med utvecklingen av en komplex innovation bör lyssna på ett antal större källor 

som kan generera idéer. Detta var något som man gjorde i den inledande processen för Moving 

Wall (Banka, 2017).  

 

Moving Wall placerades även under DNS-processen. Vinsterna med att göra så samt tillämpa 

gränsöverskridande samarbete i så tidigt skede ledde till besparingar vad avser både tid och 

pengar (Banka, 2017). Vad avser utvecklingsprocessen för Wedge Dowel tillämpades till en 

början utifrån-in innovation på så vis att externa aktörer involverades för att addera kunskap 

och resurser i form av teknologisk utrustning och kunskap kring nödvändiga maskiner för 

tillverkning (Andersson, 2017). Analysen av den insamlade empirin indikerar på att Wedge 
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Dowel inte krävde samma styrning och kvalitetssäkring som Moving Wall som ett resultat av 

att komplexiteten i utvecklingsprocessen inte var lika omfattande.  

 

Skiljer sig incitamenten för gränsöverskridande samarbete vid utvecklandet av innovationer 

med många komplexa beståndsdelar i utvecklingsprocessen, från innovationer med få 

komplexa beståndsdelar?  

 

15 av 26 respondenter svarade att samarbete med externa parter vid innovationsutveckling är 

tid och kostnadseffektivt.  8 av 26 respondenter svarade att det oftast är en korrekt uppfattning 

om samarbete med externa parter vid innovationsutveckling.  En majoritet av respondenterna 

anser därmed att gränsöverskridande samarbete påverkar innovationsutveckling positivt.  

 

 

 

Som framförts i studiens tidigare avsnitt lyfter Wonglimpiyarat och Yuberk (2005) att 

strategiska partnerskap med andra organisationer ökar både kunskap och kompetensnivå i 

organisationerna. Samarbetet kring Moving Wall ledde till både att både kunskap och 

kompetens adderades till den egna organisationen och även gynnade Ikea både ekonomisk samt 

tidsmässigt (Banka, 2017).  Teknologiska kunskaper adderades till den egna organisationen vid 

utvecklingen av både Kungsbacka (Granath, 2018), och Wedge Dowel (Andersson, 2018). Den 

teknologiska aspekten gynnades även vid utvecklingen av Ikea Place men framförallt så låg 

samarbetet med externa aktörer till grund för att idén om Ikea Place kunde förverkligas 

(Valdsgaard, 2018). Gränsöverskridande samarbete har gynnat samtliga analyserade 

inovationer i denna studie. Ingen innovation har varit den andre lik och de har varit olika 

komplexa vad avser utvecklingsprocesserna. Utstickarna har varit Moving Wall och Ikea Place 

58%
4%

31%
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Fråga 9: Anser du att samarbete med externa parter vid 

innovationsutveckling är tid och kostnadseffektivt? (leder till 

kostnadsbesparingar genom att företaget inte behöver investera lika 

mycket resurser i intern forskning och därigenom även sparar tid)

Ja 15 st Nej 1 st Oftast 8 st Sällan 2 st
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där det gränsöverskridande samarbetet har haft större positiv effekt som ett resultat av att ett 

större antal beståndsdelar har varit komplexa i utvecklingsprocesserna i jämförelse med Wedge 

Dowel och Kungsbacka. Wonglimpiyarat och Yuberk (2005) lyfter även det faktum att den 

ökade kunskapen som gränsöverskridande samarbete många gånger resulterar i framförallt 

gynnar hanteringen av komplexa innovationer.  

 

Valdsgaard (2018) nämnde dock att det gränsöverskridande samarbetet avseende Ikea Place 

även hade en baksida i form av han inte riktigt kände att de arbetade i ett team. Något vars orsak 

han hänvisade till det faktum att Ikea tog på sig rollen som uppdragsgivare och köpare av en 

tjänst. Deras samarbete blev mer transaktionsbaserat. Pontiskoski och Asakawa (2009) kom i 

sin studie fram till att de fyra vanligaste riskerna vid gränsöverskridande samarbete är 

omgivningsrelaterade hinder, ledarskaps och organisatoriska hinder, individuella hinder samt 

kulturella hinder. Det problem som Valdsgaard (2018) tog upp anser inte vi direkt går att 

härleda till någon av dessa fyra risker. Åtminstone inte till fullo, då den roll Ikea tog på sig i 

samarbetet kan ha bidragit till en kombination av dessa fyra risker.  

 

På frågan om huruvida respondenterna inom Ikea anser att samarbete med externa parter leder 

till minskade kostnader och samtidigt påskyndar innovationsutvecklingsprocessen avseende 

disruptiva innovationer, om den externa parten har varit involverad redan i stadiet för 

utformandet av en idé/prototyp svarade en majoritet ja (18 av 26).  

 

 

En respondent valde att bidra med ett mer utvecklat svar i alternativet för ”annat svar” och 

beskriver att det i teorin borde vara så, men att konsulter och externa parter ibland brister 

kompetensmässigt. De kan ibland uppge att de kan mer än vad de visar sig kunna. Ibland har 

de heller inte samma fokus på tidseffektivitet som man har inom Ikea. Denna beskrivning går 

att relatera till Pontiskoski och Asakawas (2009) beskrivning av de fyra riskerna med 

gränsöverskridande samarbete.  

18

7
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20

Ja Nej Annat svar

Fråga 10: Anser du att samarbete med externa parter leder till minskade kostnader 

och samtidigt påskyndar innovationsutvecklingsprocessen avseende disruptiva 

innovationer om den externa parten har varit involverad redan i stadiet för 

utformandet av íden/p
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En majoritet svarade dock ja och sett till den insamlade empirin genom samtalsintervjuerna 

kring de disruptiva innovationerna så återkommer incitament så som ökad kunskap, 

teknologiska resurser, tidseffektivitet och kostnadsreducering. Dessa är incitament som även 

Chesbrough (2006) menar på är fördelar med gränsöverskridande samarbete. Tantau (2014) tar 

även upp risk-delande som ett incitament, vilket var någon som bejakades och togs extra hänsyn 

till vid utveckling av Moving Wall (Banka, 2017).  
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8. Slutsats och Diskussion 
 

 

I detta sista avsnitt presenteras studiens slutsats och diskussion. Avsnittet inleds med på vilket 

sätt studien ökar förståelsen för sambandet mellan komplexitet hos innovationer och 

tillämpandet av gränsöverskridande samarbete. För att sedan övergå till en summering av 

utvecklingsförloppen av de analyserade innovationsutvecklingsprocesserna. Avsnittet avslutas 

med förslag på vidare forskning.  

 

 

Studien har lett till ökad förståelse för sambandet mellan komplexitet hos innovationer och 

tillämpandet av gränsöverskridande samarbete och således har studiens huvudsyfte uppnåtts.  

 

Ikea tillägnar de mer komplexa och disruptiva innovationerna en egen 

innovationsutvecklingsprocess och enkätundersökningen visar på att respondenterna anser att 

det är viktigt att ha olika processer för dessa innovationstyper för att lyckas med utvecklingen 

av båda. Detta rekommenderas även genom tidigare genomförda studier för området 

gränsöverskridande samarbete, öppen innovation.  

 

Ikeas bedömning kring huruvida innovationer internt bör betraktas som inkrementella eller 

disruptiva ligger i huruvida beståndsdelarna i innovationsutvecklingsprocesserna är komplexa. 

Ser vi exempelvis till innovationen Kungsbacka skulle den likväl ha kunnat bedömas vara en 

komplex och disruptiv innovation om den tillfrågade och redan involverade leverantören inte 

hade kunnat tillverka köksluckorna i plast. Då skulle Ikea bli tvungna att finna andra lösningar 

och eventuellt behövt involvera andra externa parter för att förverkliga idén om Kungsbacka. 

En annan leverantör kanske inte skulle ha lika mycket erfarenhet eller kunskap kring dessa 

specifika köksluckor och därmed behövt involveras i större utsträckning och i fler beståndsdelar 

i utvecklingsprocessen. Komplexiteten i sin tur motiverar huruvida gränsöverskridande 

samarbete bör initieras eller inte. Komplexiteten avgör även huruvida externa aktörer involveras 

redan i utvecklandet av en idé eller när man internt redan har beslutat sig för vad det är för 

innovation man vill utveckla.  
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Enkätundersökningen indikerar på att det råder en jämn fördelning vad avser huruvida externa 

aktörer involveras före eller efter utformandet av en ide avseende utveckling av inkrementella 

innovationer. Vad studien däremot kan tyda är att risk-delande är ett incitament som förstärks 

vid utvecklandet av innovationer med många komplexa beståndsdelar i utvecklingsprocessen. 

Enkätundersökningen indikerar även på att det är mer vanligt förekommande att externa aktörer 

involeras i tidigt skede vad avser disruptiva och mer komplexa innovationer.  

 

Komplexiteten har även en inverkan på huruvida man tillämpar inifrån-ut innovation eller 

utifrån-in innovation. Utifrån den insamlade empirin genom enkätundersökningen men även 

samtalsintervjuerna påverkas valet att tillämpa inifrån-ut innovation när man inom Ikea i förväg 

vet att en specifik innovation kommer att ta väldigt lång tid att utveckla och när det råder en 

viss osäkerhet kring när i tiden som innovationen kan marknadsintroduceras. Så var fallet med 

innovationen Moving Wall. Hade marknaden varit mer van vid denna typ av innovation kanske 

utifrån-in innovation med hänvisning till att addera teknologiska resurser till den egna 

organisationen varit tillräckligt. Ungefär så som vid utvecklingen av Wedge Dowel. 

 

Studien fångar upp att cirka 220 innovationsprojekt avseende disruptiva innovation har startats 

sedan DNS-processen implementerades 2017, men att även andra innovationsprojekt som 

startades innan (bland annat Moving Wall) har placerats under DNS-processen som ett resultat 

av komplexiteten i utvecklingsprocesserna. Det hade varit av stor betydelse att få reda på hur 

många innovationsprojekt avseende inkrementella innovationer som startades under samma 

tidsperiod. 

 

En summering av utvecklingsförloppet av de analyserade innovationerna har skapats för att 

enklare kunna förtydliga och konkretisera sambandet mellan komplexiteten hos innovationer 

och tillämpandet av gränsöverskridande samarbete. Det bidrar även till en ökad förståelse för 

att besvara studiens huvudsyfte att undersöka hur komplexiteten hos innovationer påverkar i 

vilken utsträckning och konstellation företag väljer att samarbeta med externa parter.  

 

Kungsbacka → En inkrementell innovation för de som utvecklade den och likaså enligt 

tidigare studier → med få/inga komplexa beståndsdelar i innovationsutvecklingsprocessen → 

utvecklingen påbörjades och avslutades internt → placerades inte under DNS-processen → 

utifrån-in innovation tillämpning → inget juridiskt avtal upprättades med den externa aktören. 
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Ikea Place → en för Ikea inkrementell innovation från början. Likaså enligt tidigare studier → 

med ett antal komplexa beståndsdelar i innovationsutvecklingsprocessen → utvecklingen 

påbörjades internt → de komplexa beståndsdelarna i utvecklingsprocessen krävde att externa 

aktörer involverades → placerades under DNS-processen för disruptiva innovationer → utifrån-

in innovation tillämpning → inget juridiskt avtal upprättades med den externa aktören. 

 

Sambandet mellan komplexiteten hos innovationer och tillämpandet av gränsöverskridande 

samarbete blir ännu tydligare när de, för Ikea, disruptiva innovationerna Wedge Dowel och 

Moving Wall presenteras på liknande sätt:  

 

Wedge Dowel → en disruptiv innovation för Ikea (inkrementell enligt tidgare studier)→ med 

ett antal komplexa beståndsdelar i innovationsutvecklingsprocessen → utvecklingen 

påbörjades internt → de komplexa beståndsdelarna i i utvecklingsprocessen kunde delvis 

hanteras internt, men externa aktörer inolverades för maskinell utrustning och kompetens kring 

utrustningen→ placerades inte under DNS-processen → utifrån-in innovation tillämpning → 

inget juridiskt avtal upprättades med den externa aktören.  

 

Moving Wall → en disruptiv innovation för Ikea (inkrementell enligt tidigare studier)→ med 

väldigt många komplexa beståndsdelar i innovationsutvecklingsprocessen → utvecklingen 

påbörjades internt tillsammans med externa aktörer → de externa beståndsdelarna i 

utvecklingsprocessen hanterades tillsammans med den externa aktören → Placerades under 

DNS-processen → Inifrån-ut innovation tillämpning → juridiskt avtal upprättades med den 

externa aktören.  

 

Det som går att tyda är att ju mer komplex utvecklingsprocessen för en innovation är desto 

större är sannolikheten att den externa parten får större inblick i fler beståndsdelar i 

innovationsutvecklingsprocessen. Desto mer komplex en innovation är, desto större är även 

sannolikheten att inifrån-ut innovation tillämpas. Riskdelande är ett incitament för 

gränsöverskridande samarbete som har potential att förstärkas vid utveckling av innovationer 

med många komplexa beståndsdelar i sina innovationsutvecklingsprocesser. Detta som ett 

resultat av ökad osäkerhet.  
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Omvänt går detta även att beskriva som att ju mindre komplex utvecklingsprocessen för en 

innovation är, desto mindre insikt får den externa parten i innovationsutvecklingsprocessen. 

Sannolikheten är även mycket större att utifrån-in innovation tillämpas.  

 

8.1 Vidare forskning 

 

I avsnittet för diskussion avseende studiens forskningsfrågor redogördes för varför denna studie 

kan betraktas som en pilotstudie inför en undersökning av liknande karaktär, dock i mycket 

större och kanske global skala som även inkluderar fler företag. 

Som nämnts i studiens problembakgrund saknas det tillräckligt med studier som undersöker 

sambandet mellan komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesser och tillämpandet av open 

innovation. Av den anledningen rekommenderar vi att liknande studier som denna genomförs 

även inom fler branscher. Efter att ha genomfört denna studie anser vi även att det skulle finnas 

ett värde i att genom fallstudier undersöka hur utveckling av komplexa innovationer genom 

inifrån-ut innovation gynnar företag varumärkesmässigt. Alternativt hur företag använder sig 

av denna typ av innovationer och detta sätt att tillämpa gränsöverskridande samarbete i sin 

marknadsföring i syfte att stärka sitt varumärke.  
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Intervjufrågor Innovationsledare 
 

1. Finns det en standardiserad process för hur innovationer ska tas fram på Ikea? Om ja, 

hur ser den/de ut i korta drag?  

 

2. Anser du att innovationstänkande är något som genomsyrar hela företaget eller endast 

de avdelningar som specifikt jobbar med innovation t.ex. ”New Business & 

Innovation”? Om ja, hur genomsyrar det resten av företaget?  

 

3. Finns det något/några specifika steg i innovationsprocessen som ni håller helt internt? 

(Då ni inte vill blanda in externa parter) 

 

Utveckling av innovationen 

4. Hur identifierade ni på Ikea behovet för denna innovation? (Uppstod idén internt eller 

kom den utifrån?) 

 

5. Hur påbörjades arbetet för att utveckla innovationen? (Genom intern forskning? 

Anlitades ett annat företag? Samarbete?) 

 

6. Hur såg resten av processen ut?  

 

7. Ryms den här lösningen inom Ikeas befintliga affärsmodell? Om det uppstår lösningar 

som inte ryms inom den, har ni någon enhet som hanterar det? 

 

8. Ikea är öppna om många samarbeten med andra organisationer. För framtagandet av 

Moving Wall/Wedge Dowel, utvecklade ni några samarbeten för att utveckla just denna 

innovationen? Om ja, vilka?  
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9. Om ja i frågan ovan: Hur tror du att framtagandet av denna innovation hade sett 

annorlunda ut om ni endast utvecklat den internt?  

 

10. Har ni på något sätt använt er av era konsumenter/användare (input, feedback, pilot-

tester, etc) för utvecklandet av innovationen? Om ja, vilka kunder, är det en specifik 

målgrupp? Är det samma målgrupp som är tänkt att adoptera innovationen först?  

 

11. Har ni inspirerats av andra aktörer på marknaden för utvecklandet av innovationen? 

Alternativt har ni samverkat med några?  

 

12. Under utvecklingsprocessen, hur verifierar ni att innovationen möter användarens 

behov? 

 

13. Vilka är de största utmaningar ni stötte på under utvecklandet av Wedge Dowel? 

(följdfråga: största utmaningar relaterat till samarbetena?) 

 

Spridning av innovationen 

14. Samarbetar ni som utvecklar innovationen med marknadsföring och retail-avdelningar 

när det är dags att sprida innovationen? (marknadsföra produkten)  

 

15. Hur kommer innovationen att visas för marknaden? Och vilket budskap kommer 

kommunikationen att ha?  

 

16. Vilka problem löser innovationen? 

 

17. Vilka kunder tror ni kommer först att attraheras av den här lösningen?  

 

18. Hade ni redan under utvecklingsfasen identifierat era ”early adopters” för den här 

lösningen? Alltså kundgruppen som blir de första användarna av produkten. 

 

19. Vilka konsekvenser tror ni adopterandet av er produkt kommer innebära? Förklaring: 

Kommer er produkt ersätta en gammal produkt eller metod? Eller tror ni att ni riktar er 

in på en outnyttjad möjlighet?  
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20. Om ni inte tror att er produkt kommer ersätta en gammal produkt eller metod. – Anser 

ni risken är högre för att misslyckas då ni riktar er in på ”något helt nytt”?  

 

21. Om ja i frågan ovan och ni anser att det är en högre ekonomisk risk, hur undersöker ni 

då hur stor den risken är?  

 

Intervjufrågor DNS Ansvarig 

 

1. När startade ni med DNS?  

 

2. Hur länge har du arbetat med DNS?  

 

3. Varför skapades DNS?  

 

4. Vilka är fördelarna med DNS?  

 

5. Finns det några nackdelar med DNS? 

  

6. Hur många innovationer har utvecklats inom ikea totalt sett sedan DNS 

implementerades?  

 

7. Hur många innovationer  har utvecklats och legat under DNS sedan DNS startades?  

 

8. Vad avgör vilken innovations som ska ligga under DNS? finns det kriterier?  

 

9. Hur många innovationer har Ikea utvecklat sedan Ikea startades?  
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Enkätfrågor 
 

1. Anser du att disruptiva innovationer (helt nya/omstörtande produkter, koncept, processer, 

tjänster) är mer komplexa än inkrementella innovationer? (justeringar/förbättringar av redan 

existerande produkter, koncept, processer, tjänster). 

 

Ja 

Väldigt ofta 

Väldigt sällan 

Nej 

 

2. Anser du att disruptiva innovationer (helt nya/omstörtande produkter, koncept, processer, 

tjänster) kan likställas med att vara komplexa innovationer? (utifrån den egna 

organisationens sätt att hantera innovationsutvecklingsprocesser).  

 

Ja 

Nej  

Annat svar 

 

3. Bedömer du att inkrementella innovationer ibland betraktas som komplexa? (exempelvis när 

någon beståndsdel i utvecklingsprocessen visar sig vara komplex och externa parter behöver 

involveras för att berika den egna organisationens teknologiska kunskaper) 

 

Nej, aldrig 

Det förekommer väldigt sällan 

Ja, det förekommer 

Ja, alltid 

 

4. Anser du att det är vanligt förekommande att externa samarbetspartners involveras redan i 

stadiet för utformandet av ett ide/prototyp avseende inkrementella innovationer? 

(justeringar/förbättringar av redan existerande produkter, koncept, processer, tjänster). 
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Ja 

Nej 

 

5. Bedömer du att man vid utveckling av inkrementella innovationer (justeringar/förbättringar 

av redan existerande produkter, koncept, processer, tjänster) brukar involvera externa parter 

efter att man internt redan har: bestämt vilken idé man vill förverkliga, inventerat den interna 

kunskapen, inventerat de interna teknologiska resurserna samt identifierat kriterierna för en 

potentiell samarbetspartner? 

 

Ja 

Nej 

Annat 

 

6. Bedömer du att samarbete med externa parter initieras redan i idéstadiet avseende disruptiva 

innovationer? (helt nya/omstörtande produkter, koncept, processer, tjänster).  

 

Ja 

Oftast 

Ytterst sällan 

Nej 

 

7. Anser du att utveckling av disruptiva innovationer kräver styrning samt kostnads- och 

kvalitetssäkring i större utsträckning jämfört med vid utveckling av inkrementella 

innovationer? 

 

Ja 

Nej 

Annat svar 

 

8. Anser du att det är viktigt att ha etablerade rutiner internt för såväl inkrementella som 

disruptiva innovationer? (för att lyckas med att utveckla båda innovationstyperna). 

 

Ja 
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Nej  

Annat svar 

 

9. Anser du att samarbete med externa parter vid innovationsutveckling är tid och 

kostnadseffektivt? (leder till kostnadsbesparingar genom att företaget inte behöver investera 

lika mycket resurser i intern forskning och därigenom även sparar tid). 

 

Ja 

Nej 

Oftast  

Sällan 

 

10. Anser du att samarbete med externa parter leder till minskade kostnader och samtidigt 

påskyndar innovationsutvecklingsprocessen avseende disruptiva innovationer om den 

externa parten har varit involverad redan i stadiet för utformandet av íden/prototyp? (helt 

nya/omstörtande produkter, koncept, processer, tjänster). 

 

Ja 

Nej 

Annat svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


