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Företal

Föreliggande arbete, som framlägges såsom doktorsavhandling vid Handelshög

skolan i Stockholm, analyserar produktutvecklingen sOID'konkurrensmede1 i

marknadsföringen bland annat med utgångspunkt från tio fallstudier. Rapporten

är ett resultat av forskningsprojektet Processanalyser inom marknadsförings

området, i vilket förutom civilekonom Jan Valdelin även civilekonom Bengt

Brodin medverkat.

Valdelin och Brodin har tillsammans svarat för uppläggningen av fallstudierna.

Denna redovisas i rapportens kapitel 7, som författats av de båda projekt

ledarna gemensamt. Författarna har framlagt uppläggningen av projektet i ett

av European Institute for Advanced Studies in Management i Bryssel anordnat

seminarium våren 1972.

Arbetet med inhämtandet av uppgifter genom intervjuer och dokument har utförts

gemensamt medan utformning och penetrering av de tio fallstudierna har uppdelats

så att Brodin och Valdelin svarat för vardera fem. I rapportens kapitel 8 - 12

redovisas de av Valdelin utförda fallstudierna. I kapitel 13 presenteras en

av Bengt Brodin författad sammanfattning av samtliga tio fallstudierM Med

undantag av kapitel 7 och 13 svarar Valdelin ensam för rapportens innehåll

och slutsatser.

Valdelins arbete avslutades under våren 1973 men publiceras först nu sedan

det varit möjligt att konstatera att innehållet i Valdelins rapport ej

vidare påverkas av Brodins arbete. I ett separat arbete behandlar Valdelin

statens roll i industriell forskning och utveckling. Sådana makro-aspekter

ingår därför icke i här föreliggande arbete.

I enlighet med institutets principer har författarna haft fullständig

frihet att självständigt utforma projekt och resultatredovisning.



Ekonomiska Forskningsinstitutet vill tacksamt redovisa forskningsanslag

erhållna för detta projekt från Riksbankens Jubileumsfond och Statens Råd

för Samhällsforskning.

Stockholm i december 1973

Erik Ruist
Institutets chef

Folke Kristensson
Chef för sektionen för
distributionsekonomi, struktur
ekonomi och marknadspolitik



Förord

Marknadsföring utövas genom en'kombinerad tillämpning av teoretiska kunskaper

och praktiska erfarenheter. Teorin kan föras in i företagens verksamhet

genom de anställdas utbildning. Men de anställda har i sitt arbete också

möjlighet att samla empiriska data och själva utnyttja dessa för att utveckla

sitt kunnande på teoretisk nivå. Sådan vidareutveckling kan i regel inte

tillgodogöras genom litteratur- eller tidskriftsstudier. Inom företags~

ekonomins undersökningsområden hänvisas forskaren i vissa situationer,

särskilt då mikroförlopp i företaget är studieobjekt, till att använda samma

metod som den praktiske tillämparen gör: att undersöka enskilda fall. Denna

rapport är ett försök att använda fallstudier för att analysera produkt

utveckling som konkurrensmedel i marknadsföringen.

Därmed är det klart att en förutsättning för rapportens tillkomst har varit

de företag som medverkat i den empiriska undersökningen. Utan deras generösa

deltagande och- deras intresse för projektet hade det inte kunnat genomföras.

Det är min förhoppning att de rapporterade fallstudierna kan ge läsaren en

aning om den rikedom av data som stått till förfogande.

Arbetet med rapporten har i sin helhet utförts vid EFI. Till medarbetarna

vid EFI, speciellt sektionen för Distributionsekonomi, strukturekonomi och

marknadspolitik och dess chef Folke Kristensson som varit min vetenskaplige

handledare, riktar jag ett tack för den hjälp jag mottagit i forsknings

arbetet. Den empiriska undersökningen genomfördes i ett mycket nära och

stimulerande samarbete med Bengt Brodin. Utanför kretsen av EFI-medarbetare

har kritik av tidigare utkast framförts av Lars-Gunnar Mattsson, vilket givit

mig flera värdefulla råd och synpunkter. Stellan Ohlsson har i många och

långa metoddiskussioner bidragit med viktiga ideer och distinktioner för

rapportens metodkapitel.



Många har gjort snabba och skickliga insatser i framställningen av manus.

Främst bland dem Ann-Charlotte Borin, Kerstin Niklasson, Berit Råberg samt

Christina Palmer som ensam stått för utskriften av sista versionen.

Margareta Modin har administrerat produktionen av rapportens slutliga form.

Forskningsprojektet har möjliggjorts tack vare stöd från Riksbankens

Jubileumsfond och Statens Råd för Samhällsforskning.

Till dem som bistått mig i arbetet riktar jag ett varmt tack. För de

brister som kvarstår trots all hjälp kan endast jag svara.

Stockholm i januari 1974

Jan Valdelin
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1 Introduktion

Föreliggande rapport från en undersökning av produktutvecklingsprocesser

i svenska företag avser att belysa produktutveckling som marknadsaktivitet.

Den empiriska studien genomfördes för att få ett antal exempel på hur pro

duktutveckling kan gå till och i denna rapport ställs detta i relation

till marknadsföring. Det dominerande perspektivet är produktutveckling som

en del av företags marknadsföring.

Inledningsvis anges detta perspektiv i kap 2 där produktutveckling analy

seras som marknadsaktivitet i termer av ekonomisk teori. Under antagande

av olika marknadsstruktur enligt det neo-klassiska schemat undersöks vilken

konkurrensmässig innebörd produktutveckling kan ha i de respektive marknads

formerna.

Mot bakgrund av detta synsätt anges i kap 3 den empiriska undersökningens

inriktning. Därmed skapas en bild av hur rapportens perspektiv förhåller

sig till andra tänkbara angreppssätt på produktutveckling. Inriktningen an

ges i termer av vad som gjorts och vad som inte har gjorts. Undersökningen

ställs på det sättet in i ett sammanhang.

För att komma vidare anges därefter i korthet innehållet i några begrepp

som ingick i undersökningens referensram. Kap 4 tar upp begreppen så som

de användes i undersökningens uppläggning.

Undersökningens metodologiska frågeställningar är samlade i kap 5, som ut

gör en framställning av fallmetodens för- och nackdelar. Där anges vad

metoden kan användas till och vad den inte avser att uppnå. Samtidigt pre

senteras hur fallmetoden använts i undersökningen.

Därefter kan den empiriska undersökningens uppläggning och genomförande av

rapporteras. Kap 6 beskriver den processen i sin helhet, men innehåller

också en del metodologiska och praktiska erfarenheter vilka förtjänar att

föras vidare.

Inför bearbetningen av den insamlade datamängden gjordes en modell för hur

de olika fallen skulle analyseras. Denna modell skulle tillgodose både
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intresset för produktutvecklingsprocessen som sådan och dess marknads

föringsaspekter. För att resultatpresentationen skulle bli hanterlig

gällde analysmodellen även för denna presentation. Ramen för fall analysen

presenteras i kap 7.

Kap 8-12 ger den fullständiga presentationen av fem undersökta fall av

produktutvecklingsprocesser. Denna resultatredovisningsdel avslutas med

kap 13 där en sammanfattning av praktikfallen presenteras. Dessa sex

kapitel utgör den egentliga reSUltatpresentationen.

Mot bakgrund av undersökningsresultaten görs sedan en återknytning till

det teoretiska perspektiv sam fick bilda utgångspunkt för rapporten. I

två avslutande kapitel görs en teoretisk behandling av produktutveckling

som marknadsaktivitet. Den börjar där kap 2 slutade och går med ledning

av den empiriska undersökningen vidare med hjälp av marketing management

-litteraturens synsätt. Det första kapitlet (14) tar upp olika orsaker

till att företagen genomför produktutveckling. I kap 15 behandlas de

effekter som blockbildning i distributörsledet kan ha på produktutveck

lingens inriktning och frekvens.



2 Produktutveckling under olika marknadsformer

Inledning

I detta kapitel diskuteras vad produktutveckling som konkurrensmedel

teoretiskt kan innebära under olika marknadsformer. Ett försök görs

att med hjälp av ekonomisk teori urskilja olika betydelser av produkt

utveckling. Kapitel 14 ger sedan en utvecklad analys under beaktande

av undersökningens resultat och av marknadsföringslitteratur.

Termen produktutveckling används både för att beteckna en aktivitets

process och för att beteckna ett konkurrensmedel. Vilken betydelse som

avses i det enskilda fallet torde framgå av textens sammanhang.

Produktutveckling är ur företagets synvinkel ett konkurrensmedel.

Analysen av produktutveckling som konkurrensmedel kan därför dra nytta

av teorier om företaget och om konkurrensbeteende.

Som konkurrensmedel kan produktutveckling ha olika tidshorisont. En

ny produkts lansering kan som främsta mål ha att omedelbart och en kort

tid framåt konkurrera med en direkt konkurrents produkter. Men lanse

ringen kan också vara resultatet aven stor investering i forskning och

utveckling (FoU) , som gjordes flera år tidigare och då av företaget be

traktades som en långsiktig investering i kunskap - utan direkt tillämp

ning på en produkt. Denna investeringstanke med dess långsiktiga perspek

tiv vilar emellertid i sista hand på innovationers betydelse i konkurren

sen. Lanseringen i sig kan också vara en stor ~tgift som får effekter i

framtiden. Skillnaden i åtgärdernas innebörd är således inte så stor,

trots de olika tidshorisonterna.

Ur finansieringssynvinkel finns dock avgörande skillnader mellan snabbt

insatta produktförändringar och de långsiktiga investeringarna i FoU,

varför det finns skäl att hålla isär dessa båda kategorier av produkt

utveckling.

I detta kapitel läggs tonvikten på produktutveckling som konkurrensmedel,

vilket innebär att den intäkts- och marknadsrelaterade aspekten ställs i

förgrunden oavsett om det gäller långsiktig FoU eller kortsiktig produkt

förändring. Konkurrensmedel kan i sin tur behandlas ur olika perspektiv,
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vilket åtminstone indirekt hänger samman med skillnader i tidshorisont.

Å ena sidan kan konkurrensmedel behandlas som handlingsparametrar inom

ramen för parameterteorin, där således den s k parameterhanteringen ut

gör tillämpningsområdet. Termen handlingsparameter används här som

identisk med "marknadsbeslutsvariabel", vilken i sin tur definieras

som Kotlers "marketing decision variable": any factor under the controI

of the firm which may be used to stimulate company sales" (1967, s 264).
Parameterteorins syfte är att avgöra hur givna resurser skall fördelas

mellan olika konkurrensmedel för att uppnå optimalt resultat på en gi

ven marknad. Å andra sidan kan konkurrensmedlen ses i ett mera rörligt

perspektiv, där varken resursernas storlek eller marknaden är givna:

avvägningarna görs då mellan marknader, distributionskanaler, försälj

ningssätt, produkter etc. Tillämpningsområdet är då inte den snävt av

gränsade marknadsföringen utan hela området för företagspolitik.

Begreppet konkurrens används här såsom inkluderande både den specifika

och den generiska konkurrensen.
1

) Produktutveckling kan vara ett kon

kurrensmedel både i specifik och generisk konkurrens. Utan större krav

på precision i avgränsningarna kan det hävdas att parameterhanteringen

främst får verkningar i den specifika konkurrensen, medan den långsikti

ga företagspolitiken inverkar även på generisk konkurrens.

Produktutvecklingens innehåll varierar

En teoretisk behandling av konkurrensmedel i ett marknadssystem måste

uppenbarligen beakta förekomsten av olika marknadstyper och analysera

t ex produktutvecklingens roll med hänsyn till att ett konkurrensmedel

kan ha olika innehåll på olika marknader. Med en åtgärds form avses

här dess konkreta uttryck: t ex är produktutvecklingens form att en

viss bestämd ny produkt tas fram och lanseras. Detta motsvarar således

närmast konsumentens eller köparens perspektiv. Åtgärdens innehåll syf

tar däremot på dess teoretiska mening i olika avseenden, främst före

tagsekonomiskt och konkurrensmässigt. Detta motsvarar således närmast

företagets och/eller konkurrenternas perspektiv, men måste också inklu-

l) · . .. ( 64 68) " t· ·Dessa begrepp def1n1eras av MiCkW1tZ 1959, s - : ••• compe 1t1on
between entrepreneurs who are conscious that their products 'compete',
and that increased sales for one involve reduced sales for some other."
(s 64)
n ••• competition with all other sellers, and is directed at increasing
the entrepreneur's share of national income without consciously trying
to reduce the share of anyone else. n (s 65)
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dera ett makroekonomiskt perspektiv. Även om en åtgärd har samma form

på två olika marknadstyper kan dess konkurrensteoretiska innehåll vara

helt olika; dvs åtgärdens syften för företaget samt dess verkningar på

marknaden kan vara olika beroende på marknadens egenskaper.

En fullständigt klargörande analys av produktutvecklingens konkurrens

och företagsekonomiska ställning skulle kräva en ekonomiskt-historisk

överblick av detta konkurrensmedels former i olika ekonomiska miljöer.

Någon sådan analys synes inte ha presenterats i litteraturen. I den

moderna litteraturen om produktutveckling hävdas allmänt att produkt

utvecklingens betydelse generellt sett har tilltagit under 1950- och

1960-talen.
1

) De argument som anförs för detta är inte särskilt över

tygande. Författarna nöjer sig t ex med att konstatera att antalet lan

serade produkter i vissa branscher är stort och ökande. Eftersom dessa

data presenteras utan någon som helst kvalitativ värdering av fenome

net, är dessa "bevis" för tesen om produktutvecklingens ökande betydelse

slag i luften. Särskilt allvarligt synes vara att man inte behandlat

skillnader i produkters innovationshöjd.

Frågan om produktutvecklingens innebörd under olika betingelser i ett

marknadsekonomiskt system skulle också kunna angripas genom en analys

av teoretiska skolors uppkomst och utveckling med avseende på deras be

handling av ämnet. Någon sådan analys tycks inte föreligga i litteraturen.

Förutsatt att dylika skolors uppkomst har samband med förändringar i den

studerade verkligheten, skulle en sådan idehistorisk studie också kunna

tjäna som ersättning för den ovan nämnda empiriska historiebeskrivningen.

För denna rapports syfte är det tillräckligt att i korthet ange hur olika

antaganden om marknadsstruktur kan ge upphov till olika sätt att utnyttja

produktutveckling i företagen. I detta kapitel relateras produktutveck

ling huvudsakligen till ekonomisk teori, medan marknadsföringslitteratu

rens begrepp förs in i kapitel 14.

Olika marknadsformer----------

Ett till ekonomisk teori relaterat sätt att illustrera och analysera

olika slag av produktutveckling är att se på olika marknadsfall och

undersöka hur skillnader mellan dem 'kan ge upphov till skillnader i

l) Se t ex referenser i Kotler (1967).
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produktutvecklingen. Den vanligaste indelningen av marknadskategorier,

nämligen efter i vilken mån en köpare eller en säljare kan påverka pri

set genom oberoende agerande, kan tjäna som utgångspunkt för att definiera

ett antal fall& Graden av oberoende påverkas av flera faktorer, såsom

t ex antalet köpare och säljare, företagens relativa storlek och pro

dukternas homogenitet. För att anknyta till ekonomisk teori kan vi då

i den ena extremen finna "ren. konkurrens"-fallet och i den andra

"monopol"-fallet. 1) Mellan teorins båda "ändpunkter" på säljarsidan

finner vi merparten av verklighetens fall och de kan sammanföras under

benämningarna Hmonopolistisk konkurrens" och "oligopol" i olika former.

Det faktum att de renodlade fallen ren konkurrens och monopol är ovan

liga i verkligheten, utgör i sig ingen vägande kritik mot teorin för

dessa fall. Tvärtom är det ofta en effektiv vetenskaplig metod att

identifiera en "idealtyp" och analysera den modellen för att kunna

dra slutsatser om verkligheten. 2) Ren konkurrens och monopol är exempel

på sådana idealtypiska fall. Analysen av dessa har givit upphov till

slutsatser och teori med vars hjälp empiriska undersö~~ingar och teore

tiska analyser av avvikelser från modellen kan genomföras. Farorna med

metoden uppstår först då forskaren förväxlar ideal fallen med verklig

heten och ändå utger sig för att behandla verkligheten. 3)

Ren konkurrens

Den ekonomiska teorins klassiska ideal typiska fall är ren konkurrens.

I den modellen är företagarens enda beslutsvariabel den kvantitet han

vill producera och sälja. Genom produkternas fullständiga homogenitet,

det stora antalet företag som inte enskilt kan påverka efterfrågan och

pris samt den momentana anpassningen, skapas en situation där produkter

nas pris för varje företag framstår som ett av marknaden givet datum. Då

företagaren säljer till detta pris får han avsättning för hela sin pro

duktion. Säljer han under marknadpriset gör han en förlust på grund av

att endast marknadspriset ger balans mellan kostnader (inklusive "normal t1

avkastning på kapital) och intäkter. Försöker han sälja till ett pris hög

re än marknadspriset finner han ingen avsättning för sin produktion. Trots

1) Begreppen används här i enlighet med definitioner i elementära läro
böcker i ekonomisk teori, t ex Due & Clower (1966).

2) Begreppet idealtyp brukar hänföras till Weber, vars analyser av
byråkratin och av kapitalismen utnyttjar denna metod (1970). I
naturvetenskaplig forskning återfinns otaliga exempel på tillämp
ningen av idealtypsmetoden. Det bästa exemplet utgörs kanske av
astronomisk teori, där planetbanor återges som perfekta ellipser.

3) En utförligare diskussion av dylika förväxlingar återfinns i Sweezy
(1970) •
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att företagaren alltså kan variera sitt pris har han ingen anledning att

göra det. Både pris och kvantitet ingår i företagarens beslutsvariabler

i modellen, men producerad kvantitet blir den enda manipulerbara faktorn.

Företagets mål antas i modellen vara att maximera vinsten. Under dessa

förutsättningar finns således ingen grund för det enskilda företaget

att vidta försäljningsfrämjande åtgärder, ingen anledning att bedriva

marknadsföring. Företaget har inga marknadsbeslutsvariabler. (Däremot

kan branschorganisationer bete sig annorlunda, såsom t ex jordbrukets

producentföreningar.)

Företagaren är i ren konkurrens således omgärdad av restriktioner. I en

viss mening, nämligen att producerad kvantitet är den enda beslutsvaria

beln, att ingen marknadsföring är motiverad, förekommer ingen specifik

konkurrens. Ren konkurrens innebär enligt den på handlingsparametrar in

riktade synen, att ingen marknadskonkurrens förekommer. l )

Om den komparativa statiken överges och analysen i stället riktas mot

utvecklingen mellan olika jämviktslägen finner man att konkurrensen tar

sig ett annat uttryck: varje företagare strävar efter att sänka sina

kostnader så att han därigenom kan göra vinster. Process- och metod

utveckling i tillverkningen utgör en dynamisk kraft i systemet. Det

företag som kan initiera en kostnadssänkning kommer att göra temporära

vinster. De blir temporära därför att övriga företag snart följer efter

och därmed sänks hela branschens kostnadsläge. Detta leder i sin tur till

en långsiktig anpassning av marknadspriset så att kostnader och. intäkter

åter balanseras.

Hur kommer då produktutveckling in i den modellen? För det första på ett

indirekt sätt: genom produktutveckling i de branscher som levererar pro

duktionsmedel till den betraktade ren konkurrensbranschen kan nya pro

cesser och metoder införas i tillverkningen. Leverantörsbranschernas

produktutveckling är därför en viktig ingrediens i den kostnadspress

som är inbyggd i modellen. För det andra kan produktutveckling tas in

direkt genom att företagen utvecklar nya produkter för försäljning. Då

rubbas emellertid förutsättningarna för idealfallet ren konkurrens,

eftersom produkterna inte längre är homogena (jfr jordbrukets distri

butörer som t ex differentierar ägg). Den företagare som differentierat

l) En utförligare behandling av detta återfinns i Valdelin & Öström (1966).

2-Valdelin
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sin produkt från de övriga möter inte längre en horisontell efter

frågekurva (som ur den individuelle säljarens synvinkel är tlperfectly

elastic") utan i stället en lutande efterfrågekurva. Så länge han är

ensam om sin produkt har han monopolställning. När andra konkurrerar

med differentierade produkter uppstår monopolistisk konkurrens.

Innebörden av ett företags produktutveckling i ren konkurrens är såle

des att produktdifferentiering1) uppstår, den nyproduktlanserande före

tagaren drar sig ur den rena konkurrensen och frigör sig från dess

restriktioner. Ur företagets synvinkel innebär detta att företaget

uppnår större handlingsfrihet. Antalet beslutsvariabler ökar, efter

som priset inte längre är givet och eftersom marknadsföring kan vara

ekonomiskt motiverat för företaget.

Produktutveckling innebär därför i relation till ren konkurrens ett fri

görande från restriktioner. 2) I förhållande till ren konkurrens är pro

duktutveckling en förutsättning för marknadsföringsåtgärders ekonomiska

motivering och innebär samtidigt en möjlighet till marknadsföring. Ett

incitament till produktutveckling ligger således i strävan att uppnå

handlingsfrihet för det enskilda företaget.

Monopol

För ett monopolföretag ställer sig saken något annorlunda. I motsats till

konkurrensfallet är produktutveckling i monopol fallet inget som spränger

modellens ramar, utan snarare en förutsättning för fallets uppkomst. Om

man bortser från juridiskt betingade monopol och sådana monopol som

grundar sig på exklusivitet på råvaru- och tillverkningssidan, är de

monopol som grundas på ensamställning med avseende på den försålda pro

dukten uppkomna ur produktutveckling. När väl monopolet uppstått bort

faller inte a priori incitamenten till produktutveckling - givet att

efterfrågan är elastisk i pro dukt dimensionerna. Produktutvecklingen

kan också baseras på kostnadsreducerande förändringar av produkten.

~) Begreppets etablerade innebörd framgår av Kotler (1967, s 368).
2) Jämför analysen i Valdelin & Öström (1966, s 41-44).
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Incitamenten till produktutveckling ligger således både i möjligheten

till kostnadssänkande produktförändringar och i möjligheten till utnytt

jande av efterfrågans elasticitet med avseende på olika produktdimensio

ner. l) Det senare ger också möjligheter för monopolföretaget att genom

föra marknadssegmentering.

Även i monopolfallet finns en dynamisk faktor att beakta: ett produkt

baserat monopol utan juridiskt stöd (vilket f ö också sällan är absolut)

löper ständigt risken att undanröjas genom att konkurrenter etablerar

sig på marknaden. Möjligheterna att ekonomiskt exploatera monopolställ

ningen beror definitionsmässigt av etableringshindrens styrka. 2) Bain

(1956) hävdar att produktdifferentiering är ett av de viktigaste etable

ringshindren. I många fall kan det vara möjligt att genom kontinuerlig

produktutveckling bygga ut etableringshindren, dvs utveckla produkten

så att det blir svårare för andra att etablera sig som konkurrenter.

Förekomsten aven bransch med en genomsnittlig avkastning som på sikt

överstiger genomsnittet för ekonomin kan förklaras med existensen av

etableringshinder. Skillnaden i avkastningsgenomsnitt kan användas som

mått på hindrens styrka. Detta kan i sig utgöra ett incitament till

produktutveckling i monopolfallet, även om det kan sägas ligga inom

gränsområdet mellan monopol och oligopol.

Under monopol kan den indirekta verkan av produktutveckling,bli att

monopolet upphör: produktutveckling i andra företag utgör ett hot mot

monopolställningen om nya produkter kommer fram, vilka har samma använd

ningsområde. Allmänt gäller också att monopolföretag kan behöva produkt

utveckla och marknadsföra i syfte att påverka den generiska konkurrensen.

Det mesta som skrivs om produktutveckling, liksom det mesta av marknads

föringsteorin, behandlar situationer där marknadsformen ligger "mellan"

ren konkurrens och monopol. Detta är ett indirekt uttryck för den teori

bildningens närhet till tillämpningar. De allra flesta existerande mark

nadsformer är ju skilda från de båda ideal typiska fallen. Ovanstående

synpunkter på produktutvecklingens innebörd på och förhållande till

idealformerna kan vara ett stöd i analysen av tänkbara innehåll i

l) Den senare möjligheten behandlas ingående av Rasmussen (1961, kap 6).
2) Bain (1956) har empiriskt undersökt betydelsen av etableringshinder.
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produktutvecklingen under oligopol och monopolistisk konkurrens~ Samman

fattningsvis är alltså de två mest renodlade fallen å ena sidan före~agets

strävan att under ren konkurrens genom produktutveckling och därav föl

jande produktdifferentiering frigöra sig från de tvingande restriktionerna

i omgivningen samt å andra sidan monpolistens strävan att genom produkt

utveckling och andra marknadsföringsåtgärder bygga upp och bibehålla eta

bIeringshinder som skydd för den relativa frihet från restriktioner som

monopolföretaget åtnjuter.

Monopolistisk konkurrens

Monopolistisk konkurrens är inbegreppet aven mängd marknadsformer

definierade av viss produktheterogenitet, stort antal företag och mindre

företagsstorlek, så att varje säljare fattar beslut utan att beakta

eventuella effekter på konkurrenters beslut. Den konkurrensformen är

det mest typiska exemplet på hur företagen kan anpassa parameterhante

ringen till de olika parameterelasticiteterna. Konkurrensen gör sig inte

heller här direkt påmind i företagets beslutsfattande. Produktutveckling

under monopolistisk konkurrens kan ses som ett exempel på hur säljaren

kan försöka utnyttja efterfrågans olika känslighet för olika parametrar:

teoretiskt har säljaren att genom produktutveckling ge produktdimensio

nerna sådana värden att deras effekter, tillsammans med andra parametrars

värden, blir en maximering av försäljningen eller vinsten vid given efter

frågan. Produktdifferentieringen är en form av marknadsföring som skapar

utrymme för marknadsföring med andra parametrar. Därmed finns samtidigt

en tendens att öka produktdifferentieringsgraden för att ernå ökad

handlingsfrihet. Produktutvecklingen blir även under monopolistisk kon

kurrens ett medel för att uppnå ökat oberoende.

Oligopol

En avgörande skillnad mellan oligopol och andra marknadsformer är att

företagen i oligopolfallet 'antas fatta beslut under medvetet hänsyns

tagande till att deras åtgärders effekter är ömsesidigt beroende. I

oligopolfallet är således det ömsesidiga beroendet mellan företagens

åtgärder ett av företagen uppfattat faktum. Lindh (1967) ger en översikt
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av olika modeller för priskonkurrens under oligopol. l). Där sammanfattas

oligopolisternas beroende på följande sätt (s I11:8):

"Två direkt motsatta tendenser kan sägas föreligga i oligopol
fallet. Oligopolisten har ett intresse att gemensamt med de
andra oligopolisterna göra kakan att dela så stor som möjligt.
Om denna tendens var den enda skulle oligopolisten sakna egen
efterfrågekurva - den skulle bara vara en viss bestämd del av
branschens och priset skulle tendera mot monopolpriset. Före
tagen befinner sig dock i ett motsatsförhållande till varandra
när det gäller andelen av den gemensamma kakan. Denna tendens
till antagonism och misstro kan hindra den för alla mest lön
samma lösningen."

UBeroende på de ovan berörda stridande attityderna hos säljar
na föreligger ingen bestämd flösning' på prisproblemet vid
oligopol~ Endast när dessa två attityders relativa styrka
fastställts finnes en sådan lösning."

Flera modeller finns för prisbeteendet vid oligopol. Ett sätt att uttrycka

företagens beroende är genom den brutna efterfrågekurvan. 2) Förutsatt att

modellen kan tillämpas även på andra konkurrensmedel än priset, så är det

helt uppenbart att konkurrensen driver företagen bort från dessa kon

kurrensmedel. Detta gäller samtliga konkurrensmedel som omöjligen kan

bli marknadsbestämda till jämvikt under oligopol. Företagen kan alltid

frångå ett existerande läge på en parameter genom eget agerande. "Detta

leder bl a till prisstelhet såväl vid efterfrågeökningar som -minskningar.

En annan följd är att företagen intresserar sig aktivt för sina marknads

andelar, ett begrepp som vid jämviktspris är ointressant." (Lindh, 1967,

s. 111:25) Två huvudsakliga, och delvis sammanfallande sätt att undgå

beroendet finns: dels att utnyttja förändringar i parametrar vilka är

svåra att imitera, dels att vidta sådana parameterändringar som tar

lång tid att bemöta.

Förutsatt att produktdifferentiering kan uppfylla båda dessa kriterier

är det således möjligt att efterfrågan i den dimensionen inte är "bruten",

dvs ett visst mått av oberoende föreligger på kort sikt. Produktutveck

ling får då betydelse i den specifika oligopolistiska konkurrensen p g a

l) Se Lindh (1967, kap III).

2) Den modellen har testats och kritiserats av Stigler. Enligt Lindh(196~
gäller: "StigIers empiriska resultat talar således emot teorin. Trots
detta kan konstateras att den intar en central plats i modern oligopol
teori." (s III:22).
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dess imitationssvårigheter och långa reaktionstider. Detta gäller i viss

mån även om andra konkurrensrnedel, såsom t ex reklam och personlig för

säljning, vilka har en tendens att få ökad effekt om de kombineras med

produktutveckling (jfr kap 14 och 15). Detta är ett ytterligare skäl

till produktutvecklingens betydelse som skapare av temporär handlings

frihet under oligopol.

En stor del av marknadsföringslitteraturen har explicit eller implicit

oligopol som utgångspunkt. De flesta resonemang förs dock inom ramen

för den ekonomiska teorins grundsyn på företagens beteende: konkurren

sen förklaras främst av marknadens struktur. Kritik mot detta har tidi

gare kommit huvudsakligen från författare, vars verk brukar sammanföras

under rubriken "industriaI organizat ion-l i tteratur" • l) Marknadsförings

litteraturen har förenat produktens betydelse och tanken på branschers

utveckling i en teoribildning som ger kompletterande förklaringsmöjlig

heter: teorin om produkters livscykel. Livscykelteorin 2) ger utöver

marknadsstrukturen ytterligare dimensioner för förklaring av företagens

beteende i en bransch eller på en marknad.

När det konstateras att produktutveckling har olika innebörd i olika

branscher (beroende på att produkttypen är olika) hänger det också

ihop med branschens eller produktens utvecklingsgrad. 3) Ingen viss

form kan utgöra den slutgiltiga i en bransch, dess utveckling har ingen

slutst~tion - möjligen undantaget dess undergång.

Som allmän historisk trend är det rimligt att se branschers inträng

ningsperiod som en period av nyetableringar och tillväxt av antalet

företag producerande ganska homogena produkter. Utvecklingen går sedan

l) Ett av de främsta exemplen utgör Bain( 1959).

2) Livscykelbegreppets koppling till parameterhanteringen har ut
vecklats i Rasmussen (1961)G

3) Buzzel(1966)har presenterat liknande uppslag härledda ur empiriska
studier av produktlivscykeln. Där hävdas att livscykelbegreppet
får viktiga konsekvenser för ekonomisk teori: tI ••• current theory
relates competitive behavior almost exclusively to market structure.
If competitive behavior is also related systematically to the
Product Life Cycle, then the theory should be modified to take
this factor into account." (s 54, originalets kursiv)
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via kostnadspressande tillverkningskonkurrens och produktdifferentiering

mot en situation med större och färre företag. Hur snabbt och hur långt

den utvecklingen går är olika för olika produkttyper, men en vanlig

form under 1970-talet är oligopol av olika grad. l )

Den skisserade branschutvecklingen kan gå hand i hand med förändringar

i marknadens mättnadsgrad: under branschens födelse och uppväxttid är

marknaden omättad och kanske växande (vilket underlättar nyetablering

ar), medan utvecklingen mot koncentration och ökande företagsstorlek är

knutet till mättnad av marknaden.

Då en oligopolmarknad är mättad kan de ledande företagen genom FoU

investeringar och marknadsplanering söka nya marknader eller skapa

nya produkter för att diversifiera sin ställning. Då kan också "nya"

branscher födas av företag som redan är stora oligopol ister i sin ti

digare bransch. Förutsatt att etableringskostnaderna är höga, startar

den nya branschens utveckling på ett senare stadium än i de allmänna

exemplen ovan. En ny bransch kan också starta som ett företag och genom

patent och andra etableringshinder förbli en monopolbransch under en

längre tid. Utan att närmare gå in på dessa utvecklingstendenser kan

det i korthet konstateras att produktutvecklingens innehåll kan antas

variera längs följande dimensioner:

produkt typ , bransch: trots att produktutvecklingen inom olika

branscher resulterar i samma form, nya produkter, behöver pro

duktutvecklingsprocesserna inte ha samma syften, mål och samma

förlopp t ex med avseende på de olika fasernas betydelse i pro

cessen. Vidare kan den nya produktens konkurrensteoretiska asp~k

ter vara olika.

marknadens mättnadsgrad: nya produkter är resultatet av ut

vecklingsprocesser, parameterteoretiska överväganden och kon

kurrenshänsyn, vilka skiljer sig från varandra från process

till process beroende på de olika stadierna i en produkts gene

riska inträngningsförlopp på en marknad. De dimensioner i vilka

l)' I Sverige var t ex säljarkoncentrationsgraden på varugruppsnivå (ovägda
medeltal per varugrupp) sådan att de fyra största företagens andel
översteg 80 %i följande sektorer av industrin: gruvindustri, metall
verk, transpo.rtmedelsindustri, mek.verkstäder samt instrument- och
urfabriker, elektroteknisk industri, dryckesvaru- och tobaksindustri
samt kemisk industri (SOU 1968:5, s 63).
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nyhetsgraden kan utläsas skiljer sig också från varandra beroende

på mättnadsgraden.

branschens utvecklingsgrad: produktutvecklingsverksamhetens inne

börd kommer i en viss bransch att förändras allt eftersom branschen

utvecklas. De mål och medel som förknippas med produktutvecklingen

är inte de samma i den nyss uppväxta branschen med snabb tillväxt

och livlig nyetablering som i den mogna branschen med oligopol,

starka etableringshinder och stagnerande tillväxt.

Det bör klargöras att de angivna dimensionerna inte är oberoende av var

andra. De är i stället starkt beroende av varandra, men dessa relationer

låter sig inte generellt och entydigt definieras.

Som illustration till diskussionen kan två ideal typiska fall tjäna. Den

ena produkten kan vara en differentierad - om än svagt - konsumentvara

av dagligvarut~~, vars totalmarknad är konstant och mättad och där till

verkarledet är oligopoliserat. Den andra kan vara en odifferentierad

producentvara med oligopoliserat tillverkarled och tillväxande marknad.

Båda branscherna antas vara långt utvecklade i teknologi och koncentra

tion. Man finner då ofta att konsumentvarors produktutveckling i ett dy

likt läge har "uttömt" sina tekniska möjligheter: på grund av att använ

darnas behov och användarsituation för t ex matolja inte förändras nämn

värt, finns inget från marknaden härlett behov av teknisk utveckling av

produkten så snart den nått ett tekniskt fulländat stadium. Då marknaden

väl är mättad, konkurrerar säljarna om en given marknad och kan således

endast ta försäljning från varandra. Sådana situationer kännetecknas ofta

av höga marknadsföringsanslag, framför allt reklamanslag, och en produkt

utveckling inriktad på förpackningar, färger etc. Producentvaran har inte

samma risk att hamna i en dylik situation. På grund av köparnas kontinuer

liga strävan att sänka kostnaderna i tillverkningen genom olika process

och metodförändringar förändras successivt köparnas behov och användar

situation. Även förändringar i köparnas egna produkter kan leda till för

ändrade behov av verktyg etc.
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Följaktligen råkar ett oligopolföretag i en högt utvecklad producent

varubransch mer sällan ut för att produktutvecklingens tekniska utveck

lingsmöjligheter uttöms - marknaden mättas inte en gång för alla utan

tekniska produktförändringar kan motverka mättnad. Producentvarors

produktutveckling hamnar därför sällan i det "degenererade" stadium

som ovan nämnts.

På liknande sätt kan flera exempel diskuteras. Det framstår som ett

forskningsbehov att genom konkreta falldiskussioner och ,empiriska ana

lyser av hela branscher med komparativa studier av deras produktutveck

ling försöka klargöra dessa olika typer av produktutveckling. Den gemen

samma formen, en ny produkt, kan inte tas som intäkt för att ge de olika

typerna samma teoretiska status. Tvärtom bör forskare utreda de olika

produktutvecklingsvarianternas roll teoretiskt med avseende på både före

tagsteori, marknadsföringsteori och konkurrensteori. De i det följande

presenterade fallstudierna och den efterföljande teoretiska diskussionen

kan ses som steg i den riktningen.
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3 Undersökningens inriktning

Detta kapitel har två uppgifter. Den ena är att ge bakgrunden till

forskningsprojektets inriktning samt att ange denna inriktning. Den

andra är att sätta in forskningsprojektets avgränsning i ett samman

hang av andra tänkbara inriktningar för att därmed ange den valda av

gränsningens konsekvenser. Först redogörs för undersökningens inrikt

ning på marknadsföring, processer och produktutveokling och därefter

görs en inventering av frågeställningar kring produktutveckling.

Projektets upprinnelae

Föreliggande forskningsrapport är resultatet av ett projekt vars ide

mässiga embryo kan förläggas till åren 1969-70. Projektet emanerar ur

en situation där två företagsekonomer hade att bestämma inriktningen

av sitt forskningsarbete fram till doktorsexamen. Valet av ämnesområ

den, inriktning, metoder etc gjordes således inom en institutionell ram

i samråd med handledare och kolleger och mot bakgrund aven viss debatt

om företag, näringsliv och samhälle.

Projektets arbetsnamn har från början varit "Processanalyser inom mark

nadsföringsområdet". Namnet illustrerar projektets två huvudbestånds

delar: inriktningen på frågor som rör marknadsföring och tonvikten på

studiet av beslutsprocesser.

En kortfattad beskrivning av det synsätt som låg bakom de tidigaste

funderingarna kring projektet skulle kunna inrymmas i ett schema av

följande innehåll:

ett företag är ett öppet system

företagets aktiviteter och struktur påverkas således av

samspelet mellan omgivningens aktiviteter och struktur

företagets och omgivningens beroenden och påverkan är ömsesidig

i företagets omgivning är marknaden för dess förverkligade och

potentiella produkter en avgörande del
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samspelet mellan företag och omgivning förmedlas via ett in

formationsflöde i båda riktningarna

företaget är ett system för informationsbehandling. Informa

tionsbehandlingen resulterar i beslut

beslutsprocesser är processer av informationsinsamling,

-lagring, -bearbetning och -delgivning.

Denna högt abstraherade modells användningsområde är naturligtvis begränsat.

Den betonar samspelet företag-omgivning och den ger informationsbehandlande

processer en central roll. Begrepp som "informationsbehandlande processer"

motsvaras på empirisk nivå aven mängd skeenden. Här är flöden mellan före

tag och omgivning de centrala. Flödena består av varor, pengar, tjänster,

information etc. De abstrakta begreppen återspeglar endast ofullständigt

verkligheten, samtidigt som de förstorar vissa och förminskar andra delar

av den. Det skisserade schemat passar väl till syftet att koncentrera stu

diet av företag till deras marknadsföring och till de beslutsprocesser

som resulterar i marknadsföring~åtgärder. Dess tillämpning vid tidpunkten

för projektets embryonala start förklarar också till en del det innehåll

projektet har fått.

Kombinationen av intresse för processanalyser och inriktning på marknads

föring ledde så småningom till "produktutveckling". Produktutveckling

sågs som ett exempel på en informationsbehandlande process, en besluts

process. Dessutom antogs den kunna vara en beslutsprocess där samspelet

med omgivningen koncentreras till företagets marknad, dvs där informa

tion om och från marknaden spelar en avgörande roll.

Produktutveckling var inte bara en lämplig kombination av "process" och

"marknadsföring", utan också ett exempel på fenomen som tilldrog sig ett

betydande intresse från olika håll. Både från företagens och statens sida

tycks intresset för produktutveckling ha ökat under 1960-talet. I många
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länder stiger d~ statliga anslagen till industriell FoU i snabb takt. 1
)

Det hänger samman både med försök att öka ekonomins tillväxttakt genom

att höja innovationstakten och med önskemål om att prioritera och driva

fram FoU på vissa områden där företagen inte antas göra det ("tillräckligt")

utan statligt stöd. Detta senare gäller naturligtvis traditionellt och

främst försvarsindustrier, men på senare tid också s k miljö forskning och

överhuvud FoU med högt risktagande.

Produktutvecklingens kvantitativa omfattning inom konsumentvaruområdet

gör att den påtagligt påverkar de flesta svenskars vardagssituationer.

Den enligt mångas uppfattning rika floran av från individsynpunkt värde

lösa yttringar av produktutvecklingsverksamhet har också gjort att pro

duktutveckling tilldragit sig intresse i den mer allmänt omfattade sam

hällsdebatten i Sverige. Därvidlag har frågan om konsumenters brist på

inflytande över företagens produktutveckling varit den kanske mest om

debatterade. 2 )

Som framgår av ovanstående redogörelse för olika inflytelser på pro

jektets uppläggning, var inte produktutveckling i sig det egentliga

studieobjektet. Eftersom de sociala skeenden som skulle studeras var

marknadsföringsaktiviteter grundade på beslutsprocesser i företag,

kunde en ökad insikt om dessa aktiviteters innebörd och orsaker sökas

i studiet av beslutsprocesserna. Studieobjektet i projektet är således

besll1tsprocesser inom företagens marknadsföring. För att inte olika

problemområdens karaktär skulle störa studiet av processerna i sig,

ansågs det fördelaktigt att studera processer som avsåg i stort samma

problemområde. Detta valdes att bli produktutveckling. Produktutveck

ling var således snarast ett exempel på studieobjektet processer (inom

marknadsföringsområdet). Det har under projektets genomförande visat

sig att "produktutveckling" i ekonomers och praktikers vardagsanvändning

har ett så skiftande innehåll, att en närmare utredning av begreppet är

motiverad.

1) Siffror om den utvecklingen redovisas i Forskning och utveckling (1970).
2) Exempel på detta utgör debattartiklarna av Lindhoff & Ölander (1971)

samt Brodin & Valdelin (1971).
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Inriktning på marknadsföring

Företagens verksamhet går i en kapitalistisk ekonomi ut på att producera

och sälja någonting till någon annan i ett förhållande som ger vinst för

säljaren. De produkter företagen bjuder ut kan utsättas för pris- eller

försäljningsminskande inflytanden. I syfte att bromsa minskningen av, bibe

hålla eller öka försäljningen av sina varor försöker företagen att anpassa

sig till och bearbeta marknader. I mängden av åtgärder vidtagna i detta

syfte ingår inte blott pris, produkt och försäljningsfrämjande åtgärder,

utan också marknadsundersökningar, sökandet efter nya marknader, utvecklan

det av nya produkter etc. Inbegreppet av alla de aktiviteter som syftar till

att skapa vinst genom att påverka relationen mellan företag och marknader är

marknadsföring.

Försök har gjorts att uppskatta marknadsföringens kostnader i Sverige. l )

Dessa resultat kan emellertid inte direkt relateras till det som här av

ses med marknadsföring. Trots svårigheterna att ange mer exakta siffror

står det klart att marknadsföringens kvantitativa omfattning i det svenska

samhället i sig utgör en tillräcklig grund för ett studium av den.

Marknadsföringens kvalitativa aspekt utgör kanske ett tyngre vägande

skäl att uppmärksamma den. Dess roll i utformandet av det varuutbud som

konsumenter möter i butiker, dess roll i inriktningen av teknikens till

lämpning, dess påverkan på miljön via direktreklam, gatureklam, förpack

ningsutformning, dess inverkan på massmedias ekonomi samt inte minst

effekterna av kommersiellt utnyttjande av fördomar och värderingar är

ett antal exempel på verkningar som borde motivera en central plats inom

samhällsforskningen för studier av marknadsföring.

Det ovan.sagda pekar på ett allmänt behov av kunskap om marknadsföringens

ekonomiska roll och verkningar. Som del av företagsekonomin har givetvis

marknadsföring som ämne också en betydligt mer avgränsad och närstående

intressentgrupp, nämligen företagen. För dessa intressenter träder en

viss aspekt på marknadsföringen i förgrunden: dess roll som medel för

företagen att nå sina mål i omsättnings- och vinsttermer. Marknadsföringens

l) Marknadsföring och marknadskommunikation som forskningsfält (1968).
Där används en mycket vid definition av marknadsföring.
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ändamålsenlighet ur denna synvinkel kan förbättras genom ökad kunskap

om hur den kan tillämpas i företag av olika kategorier. Inte minst

viktigt blir ökad kunskap i dessa avseenden i en period då allt fler

svenska företag i större omfattning börjar söka marknader utanför

Sveriges gränser: förbättrade marknadsföringstekniker blir då ofta

nödvändiga för att företagen skall klara av den nya situationen.

Inriktningen på processanalyser

Det finns många situationer där vetenskapsmän får acceptera att genom

observation och mätningar av beteenden försöka dra slutsatser om bakom

dessa unika beteenden liggande generella processer. Av olika skäl kan

processerna vara oåtkomliga för observation och mätning. Ett exempel

på detta utgörs av psykologisk experimentell forskning kring medvetande

processer: forskaren kan t ex inte studera om det är möjligt att dela

uppmärksamheten samtidigt mellan två saker genom att mäta dessa proces

ser i hjärnan. Han är i stället hänvisad till att studera personers

specifika beteenden i specifika experimentsituationer för att därur med

hjälp av teori dra slutsatser om de generella processernas mekanism.

Ett bra exempel på denna typ av "mekanismpsykologiU är Neisser (1967).
Chom~ky's (1957) språkteoretiska arbeten är ett annat exempel på samma

ansats.

I senare års studier av företags omgivningsberoende, eller snarare före

tags och omgivnings växelverkan, har ofta forskaren använt en liknande

metod. l ) Utifrån en allmän teori om företags samspel med marknaden har

företags produktutvecklingsåtgärder studerats och uppfattats som anpass

ningar till förändringar i omgivningen. Därmed inte sagt att dessa stu

dier behandlar alla företag lika: de indelas ofta i kategorier med av

seende på deras inre organisatoriska struktur. I modellen utlöser för

ändringar i omgivningen marknadsföringsåtgärder från företagen. Före

tagens struktur påverkar hur adekvata åtgärderna blir.

En dylik modell är så generell att den blir nästan omöjlig att veder

lägga, samtidigt som den har svårt att bli övertygande som förklaring

l) Burns & Stalker {1961), Lawrence & Lorsch (1967), Normann (1969) och
Olofsson (1969) har samtliga en överliggande syn där företagets inre
förhållanden antas delvis påverka och/eller påverkas av omgivnings
relationerna.
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till vad som utlöst marknadsföringsåtgärderna. Det är givetvis ingen

konst att hitta exempel på hur t ex en konkurrent kommer in på en mark

nad med ett substitut till den dominerande produkten och hur då det le

dande företaget, när dess försäljning på lång sikt avtar, som "anpass

ning" utvecklar en ny produkt för marknaden, utvecklar en ny marknad

för produkten etc.

Ett sådant fall kan användas som exempel på omgivningsberoende, anpass

ningsåtgärder samt, tillsammans med andra fall, illustrera t ex hur olika

svarsåtgärder kan samvariera med olika organisationsstruktur. Detta är

rimliga tolkningar och de ger en för många syften tillräcklig anvisning

för forskaren eller studenten.

Om syftet emellertid är att förklara olika marknadsföringsåtgärder måste

studiet drivas längre. Frågor som: Vilka förändringar i omgivningen re

gistreras i företag?; Hur görs detta?; Hur behandlas dessa data i före

taget?; Vilka mål ligger till grund för agerandet?; Varför blev det just

den marknadsföringsåtgärden, vid den tidpunkten och med den intensiteten?;

etc, kan bara besvaras efter noggrannare studier av de processer som re

sulterar i marknadsföringsåtgärder.

Den uppgiften - att studera beslutsprocesser inom marknadsföringsområdet

är relativt styvmoderligt behandlad så snart kravet på mikroperspektiv

blir högt. De studier som gjorts har vidare mest sysslat med beslut av

rutinkaraktär - t ex prissättnings- eller allokeringsbeslut - och haft

som ändamål att möjliggöra modellbygge för mekanisering av dessa rutin

beslut. Eftersom undersökningens studieobjekt var beslutsprocesserna i

sig, var det nödvändigt att välja sådana processer som lämnar spår efter

sig i företag~n: beslut av icke-rutintyp och av relativt stor betydelse

för företagen. Produktutvecklingsbeslut ansågs uppfylla dessa krav, åt

minstone om de hänför sig till "större" produkter.

Projektets syfte blev att i detalj studera ett antal produktutvecklings

processer - undersökningsobjekt - för att dels få en uppsättning exempel

på hur produktutveckling kan gå till i svenska företag och dels få möj

lighet att förklara hur vissa styrande processer och mekanismer är upp

byggda.
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Uttrycket "i detalj" innebär en avgränsning mot den ovan skisserade

typen av utifrån betraktade fall. Här avser uttrycket att studiet av

produktutvecklingsförloppen skulle ge möjlighet att kartlägga vilka

mål, vilken information, vilka personer och vilka strukturella för

hållanden som direkt påverkat processens förlopp. Undersökningen skulle

möjliggöra för forskaren att peka ut vilka faktorer och händelser som

gjort a) att ett visst alternativ valts i en beslutssituation, b) att

vissa av förloppets förutsättningar ändrats samt att c) med givna för

utsättningar förloppets resultat blev vad det blev.

För att lösa dessa uppgifter krävs att forskaren "tränger in" i före

tagen och studerar i detalj vad som faktiskt ägt rum. Det står därmed

klart att en rad restriktioner för valet av metod är givna. Vissa indi

kationer på vad som är möjligt att göra kunde fås från litteraturen.
l

)

Vidare hade en av projektledarna tidigare genomfört en studie vars fråge

ställningar liknande de här aktuella. på ett tidigt stadium stod det

klart att problemets natur lade sådana restriktioner på metodvalet att

fallmetoden var den enda tillgängliga (jfr kap 5).

Frågeställningar med anknytning till produktutveckling

Det i vardagligt tal ofta använda begreppet produktutveckling kan ges

en rad olika innebörder. Innan begreppet närmare preciseras skall en

inventering av frågeställningar förknippade med produktutveckling före

tas. En sådan inventering tjänar ändamålen att dels ge en antydan om

produktutvecklingens kvalitativa betydelse och dels ge ett perspektiv

på denna undersöknings inriktning. Projektets inriktning får belysning

och proportion genom att jämföras med andra tänkbara inriktningar.

Ekonomisk tillväxt----------

Teknisk utveckling som härrör ur företagets verksamhet har sedan långt

tillbaka utpekats som en viktig faktor i konkurrensen mellan företag och

i en ekonomis tillväxt. Alltsedan ekonomins uppkomst som särskild vetenskap

l) Oxenfeldt (1964 t s 274-276) redovisar erfarenheter av ingående
studier av marknadsföringsprocesser i nordamerikansk televisions-
tillverkning.
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har ekonomer behandlat problemet teknisk utveckling. l) Den mest kände

ekonom som till mycket stor del baserat en makroteori på innovationers

roll i ekonomin· är Schumpeter. Sedan denne ekonom verkade har innova~

tioners stora betydelse för den kapitalistiska ekonomins tillväxt varit

en relativt oomstridd tes. Nutida nationalekonomers problemställningar

har koncentrerats till frågor om vilka betingelser som är gynnsamma för

teknologisk förändring, samt vilka samband som kan antas finnas mellan

teknologisk förändring å ena sidan och ekonomisk tillväxt, produktivi

tet, konkurrensförhållanden, företagsstorlek etc å den andra sidan. För

sök till sammanfattningar av den växande litteraturmassan på området har

gjorts i Mansfield (1968) och Nelson, Peck & Kala9hek (1967).2)

Den tillväxt i ekonomin som kan förklaras av innovationer "förmedlas f1

till makronivån via företagens tillväxt på mikronivån: företag och

branscher kan växa upp på basis av innovationer. Tillväxten i företag

och branscher återspeglas i ekonomins aggregerade tillväxtförhållanden.

Det är inte fråga om ren addition av olika företags innovationshärledda

tillväxt: också inom industrin betingar liv och död varandra och bildar

gemensamt förändringens och tillväxtens förlopp. När tekniska framsteg

skapar nya produkter, företag och branscher sker det på bekostnad av

tidigare existerande tekniska lösningar och dessas korresponderande

produkter, företag och branscher. 3) I 1970-talets ekonomiska situation,

som kännetecknas av de största företagens snabbare tillväxt och därtill

hörande oligopolisering eller monopolisering, kanske detta dynamiska

spel oftare sker mellan produkter och avdelningar inom ett företag än

mellan olika företago Företagstillväxtens verkningar på makronivå måste

alltså bedömas med hänsyn tagen till den av motsvarande tekniska fram

steg och innovationer orsakade stagnationen och tillbakagången i andra

företag.

Den ovan nämnda skillnaden mellan mikro- och makronivå motsvaras av mål-

konflikter mellan det enskilda företagets synvinkel och den nationella

ekonomins synvinkel med avseende på innovationers spridning. Förutsatt

att nationalstaten strävar efter en hög tillväxttakt i ekonomin, så kom

mer staterna att vid behov gynna innovationers uppkomst. Men på samma sätt

l) Rosenberg (1971) innehåller en översikt av mera kända ekonomiska verk
om innovationer och teknisk utveckling. .

2) Framhålles av Rosenberg (1971) som lämpliga översikter.

3) Detta är ett ledmotiv i Schumpeter (1942).

3-Valdelin
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som en uppfinning inte är tillräcklig för att skapa tillväxt i ett före

tag, utan en innovation krävs - dvs uppfinningens ekonomiska exploatering

- är ett företags innoverande verksamhet inte helt tillräcklig ur makro

nivåns tillväxtsynvinkel. Innovationen blir till större gagn för ekono

mins tillväxt om den genom imitation eller på annat sätt kan spridas till

fler företag. En sådan spridning skulle medföra att den ekonomiska till

växten påskyndades. Det innoverande företaget, å andra sidan, har som

drivkraft för sin verksamhet den ekonomiska vinning som innovationen

kan medföra. Utsikten till vinster är störst för det företag som inte

bara är först, utan också kan bibehålla sitt försprång. Denna motsätt

ning illustreras av de flesta västkapitalistiska länders patentlagstift

ning, vilken kännetecknas av att den å ena sidan vill ge företagen in

trycket av att deras ensamställning skall skyddas - moroten för satsning

på FoU - och å andra sidan medge kryphål för imitatören att medverka till

innovationens spridning - piskan för tillväxtmålet.·1)

Både nationalstater och företag strävar efter ekonomisk tillväxt, om

inte annat så för att skapa utrymme för uppnåendet av andra mål. Tek

niska förändringar och innovationer som skapats genom produktutveckling

kan resultera i tillväxt för båda dessa ekonomiska enheter. Produktut

vecklingens intresse som forskningsområde ligger framför allt i denna

dess roll som tillväxtskapare i en kapitalistisk ekonomi. 2) Från

praktisk tillämpningssynpunkt leder denna analysnivå till två huvud

aspekter ur vilka produktutveckling kan undersökas och har undersökts.

Den ena rör problem kring frågeställningen: hur kan staten bidra till

att förbättra produktutvecklingen i olika avseenden? Den andra rör på

motsvarande sätt frågeställningen: hur kan företagen förbättra och

bättre utnyttja sin produktutveckling?

Olika kapitalistiska länders stater har länge med olika indirekta och

direkta medel påverkat produktutvecklingen. Det vanligaste direkta sättet

har varit att ge bidrag till FoU-anslagen i olika organisationer. Tanken

l) Machlup (1952) har utpekat detta som ett avgörande dilemma för
statlig politik på området.

2) Skillnaden mellan kapitalistiska och andra ekonomier görs här inte i
syfte att hävda att frågor, problem, lösningar etc endast skulle avse
kapitalistiska ekonomier. Distinktionen görs i stället för att markera
att författaren inte gör anspråk på allmän giltighet utan måste be
gränsa sig till det studerade fallet.
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är då att ökad satsning på FoU också skall resultera i ett större antal

innovationer. Hypotetiskt kan det inte uteslutas att andra indirekta,

statliga åtgärder, t ex avskrivningsregler eller upphandlingsåtgärder,

kan ha större inverkan på den tekniska utvecklingen än de som är direkt

ägnade att påverka den industriella forskningen och utvecklingen. Den

teori som står till buds för bedömningar av dessa frågor är utvecklingar
. d k . k t t l)lnom en e onomlS a eorln.

Även om statliga åtgärder för produktutveckling till övervägande del

har varit inriktade på tillväxtens kvantitativa sida, har senare års

"upptäckt" av bl a miljöfrågor lett till att statliga organ börjat be

akta också produktutvecklingens kvalitativa sida vid allokering av

FoU-medel. Önskemål om ökad "produktivitet" inom statliga och kommunala

områden, såsom sjukvården, undervisningen etc, har också bidragit till

att den kvalitativa aspekten på produktutveckling har spelat roll i

statlig prioritering av utvecklingsresurse~

Från företagens synpunkt behandlas produktutvecklingen i litteraturen på

olika sätt: en del avser att genom organisatoriska och andra åtgärder för

bättra produktutvecklingsaktiviteternas verkningsgrad - dvs i stort att

öka antalet uppkomna goda ideer och minska avståndet i tid och kostnader

mellan ide och produkt lansering; en annan del avser att behandla produkt

utvecklingen som medel i marknadsföringen och i företagspolitiken och så

ledes bidra till förbättrat utnyttjande av produktutveckling som hand

lingsparameter och som strategiskt instrument.

Det har tidigare konstaterats att tillväxt och kvalitativ förändring

kräver både innovation och spridning. Internationellt ställer sig då

l) Rosenberg (1971) ger en rad exempel. Två av de mest lästa är troligen
Salter (1960) och Schmookler (1966).
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frågan hur den tekniska utvecklingens resurser och resultat är fördelade

över olika länder samt vilka spridningsmekanismer som reglerar den tek

niska utvecklingen mellan länder. Förutom kopplingen mellan företags

systemets produktutvecklingsprocesser och det ekonomiska systemets till

växtprocesser har man här att studera kopplingarna mellan nationella eko

nomiska systems tillväxt.

Innovationernas geografiska och juridiska hemort är av betydelse för

tillväxteffekternas och vinsternas fördelning mellan länder och företag.

I och för sig behöver inte innovationens hemort bli densamma som den där

FoU-insatsen gjordes. I diskussionerna om EG-ländernas möjlighet att

konkurrera med USA har det påpekats att länder som Storbritannien och

Frankrike i flera fall stått för betydande uppfinningar, medan dessas

ekonomiska exploatering har utförts av nordamerikanska företag. Ursprung

ets betydelse minskas i den mån spridningen underlättas. Detta leder in

på två problem: hur underutvecklade länder står i spridningsförloppen

och vilken roll de internationellt förgrenade storföretagen kan spela

i spridningsförloppen.

Det är uppenbart att koncentrationen av FoU (vid given omfattning) inte bara

får till effekt att underutvecklade länders forskningsbehov förblir otill

fredsställt och att dessa länders tillväxt och kapitalbildning blir lång

sarmnare, utan också att svårigheterna att imi.tera och överföra innovationer

blir nästan oöverkomliga.. Eftersom den mesta innoverande verksamheten be

drivs av företag i industriländer med inriktning på industriländers behov,

härrör också de flesta innovationer från dessa länder och har en utformning

som är ett resultat av dessa länders tekniska och industriella struktur.

Spridningen till underutvecklade länder försvåras då inte bara av monopol

etc, utan också av att de potentiella mottagarna inte har möjlighet att

tillämpa nyheterna ifråga. Samtidigt uteblir de för underutvecklade län-

der nödvändiga innovationerna som en följd av industriländernas inrikt-
. . F U l)n1.ng av Sln o.

l) dos Santos (1970) framhåller problemet om vetenskapens och teknikens
monopolisering som det viktigaste skälet till industriländernas
fortsatta dominans över de underutvecklade länderna.. Som enda möj
liga utväg anger Amin (1971) att underutvecklade länder måste skapa
teknologisk självständighet ledande till adekvata innovationer.
Kina påtalas som exempel på framgångsrik utveckling aven "egen"
teknologi.
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De internationellt förgrenade storföretagen är ofta av sådan storlek och

har en sådan produktionsstruktur att de utför betydande FoU. Ofta är de

tekniskt ledande inom sina respektive områden. Uppenbarligen kan sådana

företag påskynda innovationers spridning mellan industriländerna genom

att de kan använda sina egna kanaler för spridandet av egna produkter e

Även på det omvända sättet kan samma resultat uppnås: internationellt

förgrenade företag kan genom sina resurser för informationsinsamling

världen över snabbt snappa upp nationella företags innovationer, imitera

dessa och därefter sprida dem över världen. Vad gäller de multinationella

företagens roll i spridningsprocessen mellan industriländer och underut

vecklade länder så är den inte lika entydig. Ofta är de multinationella

företagens aktivitet i underutvecklade länder begränsad till exploate

ring av råvarutillgångar eller till försäljning av konsumentvaror,

bankverksamhet, försäkringsverksamhet etc. Den verksamheten motverkar

inte forsknings monopolen. Möjligen kan utländska företags etablering

av tillverkande enheter i underutvecklade länder medföra spridandet av

teknik till dessa länder.

Avslutningsvis skall ytterligare en specialfråga med anknytning till

industriell FaU-verksamhet beröras. De i produktutvecklingen direkt

engagerade subjekten är framför allt företag och stat. Förutom före

tagen och staten finns en tredje grupp som direkt kan delta i innova

tionsverksamheten: uppfinnarna. Tidigare var det ofta möjligt för en

skilda uppfinnare att både uppfinna och agera som företagare. Av olika

skäl är det i 1970-talets svenska ekonomi helt annorlunda: företagandet

och uppfinnandet är två skilda funktioner, vilka inte innehas av samma

personer. Genom utvecklingsavdelningar och liknande enheter kan företa

gen sträva efter att ha en intern uppfinnarverksamhet, som via företa

gets organisation kan kopplas till företagsledningen och till marknaden.

Men även utanför företagen pågår uppfinnarverksamhet. De fristående upp

finnarna agerar oftast skilda från företagsledning och marknader. En

väsentlig aspekt på uppfinnarproblematiken är därför att åstadkomma en

koppling mellan företag, marknad och uppfinnare~ Problematiken innebär

inte enbart att uppfinnarna genom bristande marknadskännedom riskerar

att få en sned inriktning av sina uppfinningar, utan också att företagen

genom bristande kontakt med uppfinnare riskerar att gå miste om innova

tioner.
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Detta problem förtjänar också en ingående behandling, men kan inte här

göras till föremål för en särskild undersökning. Exempel på hinder för

uppfinnare är svårigheterna att bilda företag, svårigheter för handel

med ideer, kommunikationssvårigheter och konflikter med företagens

FoU-avdelningar ro m. I den empiriska undersökningen har dessa problem

trängt sig på i vissa av fallstudierna och kommer därför att beröras

i resultatanalysen. Även uppfinnarprobl~matiken bör kunna belysas av

de mer allmänna slutsatserna om företagens produktutvecklingsprocesser.
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4 Några begrepp i undersökningens referensram

Inledning

I detta kapitel genomförs en introducerande diskussion av några begrepp

med anknytning till produktutvecklingsprocesser. I den teoretiska delen

av resultatanalysen (kapitel 14 - 15) görs en utförligare analys av så

dana be_grepp som intar en central ställning och som kan belysas av under

sökningsresultaten. Detta kapitel uttrycker följaktligen närmast det in

nehåll i de olika begreppen, vilket legat till grund för den empiriska

undersökningens genomförande. Först behandlas FoU och "innovations

kedjan" samt "nyhet" och "förbättring". Sedan diskuteras produktutveck

lingsaktiviteter samt olika typer av produktutveckling.

Forskning och utveckling

Först behandlas några av de mest vedertagna begreppen. "Forskning och

utveckling" har definierats olika vid olika institutioner. Eftersom

kostnaderna för FaU numera mäts på olika håll för att ge underlag för

forskningsstatistik har också en viss standardisering genomförts. Den

motsvarande engelska benämningen är "research and development", för

kortat R&D. En stadiemässig uppdelning i grundforskning, tillämpad

forskning och utveckling är internationellt vedertagen och baseras

på arten av forskningens mål och närheten till tillämpning. I de inter

nationella definitionerna avses med FoU enbart naturvetenskaplig och

teknisk FoU. Den svenska tappningen av dessa utländska definitioner är

SCB:s1):

Grundforskning: systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap

och nya ideer utan någon bestämd tillämpning i sikte.

Tillämpad forskning: systematiskt och metodiskt sökande efter ny

kunskap och nya ideer med en bestämd tillämpning i sikte.

Utvecklingsarbete: systematiskt utnyttjande av forskningsresultat

och vetenskaplig kunskap för att åstadkomma nya produkter, nya

processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan

existerande sådana.

1) Forskning och utveckling (1970, s 12-13).
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En anknytning till den i dessa definitioner angivna kunskapskedjan

skulle ge ordet utveckling en bestämd mening i de sammansatta uttrycken

produktutveckling och processutveckling. Produktutveckling blir t ex:

systematiskt utnyttjande av forskningsresultat och vetenskaplig kunskap

för att åstadkomma nya produkter eller väsentliga förbättringar av re

dan existerande sådana. Om på motsvarande sätt processutveckling ses

som en delmängd av utveckling, blir definitionen analog.

Utveckling består då av tre delmängder som är inbördes relaterade till

varandra: produktutveckling, processutveckling och systemutveckling.

Tills vidare avses endast naturvetenskaplig och teknisk verksamhet.

Utveckling har en hög grad av målstyrdhet och utspelas på tillämpnings-

nivå.

Ett näraliggande begreppspar är teknisk och marknadsmässig utveckling.

Skillnaden mellan dessa ligger i att de avser aktiviteter dominerade

av hänsyn till teknik respektive till marknad. Gränsen mellan dem är

flytande. I anslutning till det ovan diskuterade utvecklingsbegreppet

blir teknisk utveckling helt enligt SCB:s definition. Den innefattar

inte samhälls- eller beteendevetenskaplig aktivitet. Det vore därför

möjligt att införa socialvetenskaplig grundforskning, tillämpad forsk

ning och utveckling enligt samma mönster som den naturvetenskapliga

kedjan. Med av~eende på kunskap om ett företags marknad blir då en rad

vetenskapliga områden tänkbara som grundforskning: psykologi, sociologi,

etologi etc. Denna kan sedan i samspel med den naturvetenskapliga sidan

tillämpas vid utformningen av produkter och processer. Marknadsmässig

utveckling kommer då att stå för (i produktfallet) positioneringen av

en produkt i den rymd där alla dimensioner är uttryckta i samhälls

vetenskapliga termer. Denna positionering kan i sin tur få återverkan

på den tekniska utvecklingen. På det sättet kan visas att en produkt

är resultatet av två typer av utveckling, teknisk och marknadsmässig.

Innovationskedjan

En annan uppsättning begrepp som blivit relativt vedertagna till sin

innebörd är "upptäckt", t.uppfinning", "innovation" och "imitation".

Även de kan relateras till varandra som länkar i en tänkt kedja. Upp

täckt är de fall då ett tidigare okänt, men existerande fenomen eller

samband upptäcks: en naturlag, ett ämne, en planet etc. Denna nya kunskap
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kan sedan ligga till grund för en ide till produkt, process eller system,

som kan utvecklas till en eller flera uppfinningar. En uppfinning är ofta

en ny kombination av redan kända storheter eller en ny tillämpning av

länge kända kunskaper. Den är resultatet aven stegvis ackumulation av

uppslag - i motsats till en plötslig ingivelse ur "tomma intet". Upp

finningen är således en konkret utformad tillämpning av kunskap.

Begreppet innovation står i ekonomiska termer vanligen för det förlopp

då någon tekniskt eller kommersiellt exploaterar en ny produkt eller

process. I detta ligger att produkten eller processen i fråga repre

senterar en hög nyhetsgrad. Denna innebörd av innovation är rätt veder

tagen: en uppfinning blir inte en innovation förrän den av någon ut

nyttjas kommersiellt.

Imitation, slutligen, måste här avgränsas mot "diffusion"e För att en

innovation skall nå kommersiell framgång krävs att den sprids bland

köparna. Den processen kan kallas diffusion. Spridningen bland köpare,

diffusion, bör skiljas från det spridningsförlopp som kan uppstå bland

tillverkare och säljare. För att en innovation skall slå igenom på

makronivå krävs oftast spridning från det innoverande företaget till

konkurrenter. Den spridningsprocessen kallas här imitation.

Samtliga begrepp i kedjan har på svenska rent språkligt en dubbelbety

delse: innovation, t ex, står både för det nya objekt någon exploaterar

och för själva processen som subjektet genomför. Innovation står både

för den nya produkten i dess affärsmässiga sammanhang och för företagets

åtgärder, vilka leder fram till produktens lansering. I den följande tex

ten behöver dessa dubbelbetydelser inte vålla några större problem, då

det framgår av sammanhanget vilken av de två som avses i de respektive

betydelseparen.

Nyhet och förbättring

I SCB:s definition av utveckling förekommer termerna "nya" och "väsent

liga förbättringar". Implicit ligger i detta ett antagande om att en

viss förbättringsgrad aven existerande produkt är att jämställa med
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en ny sådan i vissa dimensioner. Tills vidare anses här att grader av

nyhet liksom grader av förbättring kan förekomma, dvs unyn ges en re

lativ innebörd. Vi står inför problemet att definiera ny produkt resp

förbättrad produkt. Ett första steg blir att resa frågan "ny för vem?U

och därmed göra distinktioner mellan olika enheter. l ) Om vi håller oss

till produkter får vi åtminstone följande grupper: tillverkarna, mellan

leden, köparna, konsumenterna.

Man kan vidare fråga sig om produkten är en nyhet för alla inom

grupperna. Därmed står det också klart hur väsentlig avgränsningen av

"marknaden" är: avses en lokal marknad i Sverige, svenska marknaden,

världsmarknaden etc? Nyhetsgrad måste följaktligen relateras till en

avgränsning av dess tillämpningsområde.

För att bestämma nyhetsgrad behövs någon form av mätning. Då uppstår

frågan i vilket avseende nyhetsgraden skall mätas. Skall det vara en

sammanvägning av alla tänkbara dimensioner aven ny produkt eller skall

en nyhet i endast en dimension gälla som ny produkt?

Det finns också en skillnad mellan "subjektivt" och "obj~ktivt": skall

den av ett individuellt subjekt upplevda nyhetsgraden vara måttet eller

endast någon slags fastställbar nyhetsgrad, som de flesta kan enas om

efter någon form av mätningar?

Det ligger nära till hands att försöka kringgå några av de antydda svå

righeterna genom att se till en produkts konsekvenser: vilka verkningar

får produkten på det system i vilket den hamnar? Systemen kan då vara

tillverkares eller distributörers företag, köparnas användningssystem

eller delsystem av dessa. Nyhets- resp förbättringsgrad för olika enhe

ter skulle då mätas efter en skala, som bygger på kategorisering av de

konsekvenser en produkt får i de respektive systemen. Hypotesen bakom

detta förfarande skulle vara att endast produkter aven viss minsta

nyhetsgrad skulle få strukturella effekter på systemen, medan produk

ter med lägre nyhetsgrad - i den intuitiva meningen - endast skulle

byta ut några komponenter i ·systemet inom ramen för en oförändrad

struktur.

l) Buzzel & Nourse (1967, kap 2) behandlar denna distinktion.
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Priemer (1970) har behov av att skilja mellan nya produkter och föränd

rade produkter och genomför en diskussion och definition av dessa. Han

skiljer i likhet med Buzzell & Nourse (1967) mellan marknadens och före

tagets synvinkel. Därefter ansluter han sig till Schätzle (1965) och

bygger definitionen av ny produkt på substitutionsgrad (korspriselasti

citet) och grundbehov.
l

) En ny produkt har då ingen föregångare på mark

naden, tillfredsställer helt nya behov eller tjänar helt nya ändamål och

berör inte alls tidigare produkters avsättning. 2) En förändrad produkt

är å andra sidan enligt Priemer en produkt som förändrats i kvaliteten,

men som har en föregångare på marknaden (eller i företaget, beroende på

vilken synpunkt som är relevant) och påverkar dess avsättning. Till denna

distinktion mellan förändrad produkt och ny produkt skall här ett tillägg

göras. Som Priemer formulerat den torde inga produkter bli nya eftersom

"berör" är ett alltför vagt uttryck. Här skall med ny produkt avses en

produkt som inte har någon föregångare på marknaden (eller i fö~etaget,

beroende på perspektivet), som tillfredsställer helt nya behov eller

tjänar helt nya ändamål och som inte påverkar någon speciell produkts

eller produktgrupps avsättning på ett logiskt eller mätbart sätt, dvs

ingen produkt uppvisar markant avvikande korselasticitet. En förändrad

produkt uppvisar däremot en markant avvikande korselasticitet till någon

specifik existerande produkt, vilket uttrycker att den ersätter någon

tidigare produkt (i företaget eller på marknaden) samt tillfredsställer

kända behov eller tjänar kända ändamål.

Med denna utifrån Priemer (1970) bearbetade definition kan en avgränsning

göras av ny produkt gentemot förändrad produkt. Varje innovation är en ny

produkt, men det tycks ofta i begreppets användning impliceras att inno

vation har högre "nyhetsgrad" än andra nya produkter. En skiljelinje

skulle kunna dras via den ovan nämnda aspekten: innovationer får struk

turella effekter i användarsystemen, medan andra nya produkter inte får

det. Denna distinktion skulle kunna utvecklas så att den blir tillämp

bar. Tills vidare görs här i dessa termer en implicit skillnad mellan ny

produkt och innovation, där innovationerna utgör en delmängd av mängden

nya produkter.

l) Abbot (1955) för samman produkter i grupper på basis av gemensamt
grundbehov, vilket Schätzle (1965) följer. En liknande tankegång
använder f ö Rasmussen (1961) vid diskussionen av begreppet "vara".

2) Kapferer & Disch (1967, s 148) som citeras i Priemer (1970) ger en
lista över olika skäl för "nyhetsgrad" hos en produkt.



34

Aktiviteter i produktutveckling

Det i litteraturen vanligaste sättet att behandla produktutveckling som

process är att sammanföra ett antal aktiviteter och beslut i olika del

mängder. l) Mängderna kallas idesökande, idegallring, ekonomisk analys,

teknisk utveckling, marknadsmässig utveckling samt lansering. Ofta an

vänds en något annorlunda terminologi, men innebörden förblir oförändrad.

Inbegreppet av alla dessa aktiviteter och beslut, avsedda att resultera i

en produkt, är produktutveckling. Den användningen av begreppet produkt

utveckling synes på basis av vardagserfarenhet vara den vanligaste även

i praktiska sammanhang.

Vi finner då att tlutvecklingsarbete tt , enligt den i FoU-sammanhang veder

tagna innebörden, är ett snävare begrepp än det i marknadsföringssamman

hang vedertagna ttproduktutveckling". Produktutveckling omfattar aktivi

teter (sökande, gallring och lansering t ex) vilka inte kan inrymmas i

ttsystematiskt utnyttjande av forskningsresultat och vetenskaplig kun

skap". I valet mellan SCB:s definitionssystem och vardagsterminologin

är det troligen klokast att stanna för den senare. Detta gäller spe

ciellt som denna rapports syften inte lägger lika stor vikt vid frågan

om skillnaden mellan "utvecklingsarbete" och ttproduktutvecklingtt som

den mellan olika typer av "produktutveckling".

Följaktligen väljs här att se processen av idesökande , idegallring,

ekonomisk analys, tekniskt utvecklingsarbete (enl SCB:s definition),

marknadsmässigt utvecklingsarbete (enl den ovan anförda, med SCB:s

analoga, definitionen för samhällsvetenskaplig inriktning) och lanse

ring som en mängd aktiviteter och beslut avsedda att resultera i en

produkt. Inbegreppet av elementen i denna mängd är produktutveckling

(som process).

För denna rapports inriktning är det av större vikt att dels avgränsa

mängden processer som kan kallas produktutveckling, dels göra skillna

der mellan olika typer av produktutveckling.

Det finns ett behov av att precisera användandet av produktutveckling

inom ramen för en bibehållen anknytning till begreppets praktiska an

vändning. Skall t ex begreppet användas i de fall då en gammal produkt

l) Brodin & Valdelin (1971) ger ett exempel på en sådan behandling.
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får ny förpackning, nytt namn eller ny storlek? Få undersökningar har

gjorts av hur forskare och praktiker använder begreppet. En norsk un

dersökning har dock redovisat resultat med avseende på vilka aktivite

ter anställda i företag vill räkna till produktutveckling. 1) Där ställ

des frågan I1Nedan är en rad aktiviteter karakteriserade. Vilka av dessa

vill Ni betrakta som produktutveckling?" till 15 personer i lika många

företag. Deras svar återges i tabell 4:1.

Tabell 4:1

Svar

Ja Nej Urvals-
storlek

15 O 15

14 15

13 2 15

11 4 15

10 5 15

2 13 15

6 9 15

2 13 15

1 14 15

2 13 15

Aktivitet

1 • Ny produkt typ för marknaden

2. Ny produkttyp för företaget

3. Ändring i teknisk kvalitet

4e Ny design

5. Nytt emballage

6. Nytt namn

7. Nya användningsområden

8. Ny marknad

9. Nytt pris

10. Nya säljkanaler

Fördelning av svar på 10 olika svarstyper
då frågan "Nedan är en rad aktiviteter ka-
rakteriserade. Vilka av dessa vill Ni be
trakta som produktutveckling?" ställts.

(Källa: Gr~l'l.haugt1972, s 31)

Enigheten bland re~pondenternavar total endast då det gäller en för

marknaden ny produkttyp. Relativt enhetlig uppfattning rådde också om

att för företaget ny produkttyp, förändrad teknisk kvalitet, ny design

och ny förpackning är att betrakta som produktutvecklingsaktiviteter,

medan nytt namn, nya användningsområden, ny marknad, pris eller sälj

kanaler inte är det. Det tycks som om respondenterna kräver ett konkret

resultat för att de skall tala om produktutveckling.

Invändningar kan riktas mot undersökningen. Förutom att urvalet är för

litet för att ge något annat än ett exempel är det uppenbart att det som

1) Gr~nhaug (1972).
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i frågan kallas aktiviteter snarast är att betrakta som resultat av

aktiviteter, dvs eventuella resultat av olika beslutsprocesser. Vidare

är dessa resultat karakteriserade med ord som "ny" och fländrad", vilket

medför att respondenterna kan undvika svårigheten att avgöra hur stor

nyhetsgrad som skall föreligga för att produktutveckling skall vara för

handen. Den nedre hälften av tabellen kan dock tolkas som att resulta

ten inte strider mot common sense-uppfattningen att aktiviteter som ut

mynnar i nytt namn, nya användningsområden, ny marknad, nytt pris eller

nya distributionskanaler inte bör kallas produktutveckling.

Den korta diskussionen av den norska undersökningen visar att avgräns

ningar av produktutveckling som process måste företas under beaktande

av skillnader mellan aktiviteter i sig och aktiviteters resultat. Om

inte denna skillnad beaktades skulle samtliga förlopp som inte resulte

rar i t ex en produkt definitionsmässigt "försvinna".

Aktiviteterna i sig är givetvis de konkreta handlingarna, t ex informa

tionsinsamling och tekniska hållfasthetsprover, som kan ingå i en pro

duktutvecklingsprocess. Resultatet av informationsinsamling kan bli upp

gifter om konkurrenters åtgärder, t ex, och resultatet av tekniska prov

kan bli uppgifter om vilka material som är tåligast. Det sammanlagda och

slutliga resultatet aven rad aktiviteter kan bli t ex en ny eller för

ändrad produkt - aktiviteterna utgör då tillsammans en produktutvecklings

process - eller kanske ett maskininköp. Det är uppenbart att en rad olika

aktiviteter kan få samma slutresultat, liksom att olika slutresultat kan

härstamma från samma aktivitet. I valet mellan aktivitet och resultat som

klassificeringsgrund är det rimligt att i en studie av produktutvecklings

processer stanna för aktiviteterna själva som kriterium; därmed inklude

ras även "resultatlösa" processer. Det finns således ett teoretiskt be

hov av att definiera den mängd aktiviteter som utgör den nödvändiga och

tillräckliga förutsättningen för att produktutveckling skall föreligga.

Men det finns också ett teoretiskt behov av att klassificera aktivite

ternas resultat i olika kategorier. Detta behov understryks inte minst

av att ett antal rimliga hypoteser om samband mellan processens förlopp
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och dess resultat kan uppställas. Resultaten kan indelas efter två dimen

sioner. Den ena dimensionen avser produktutvecklingens form och är re

sultatets innovationshöjd eller "nyhetsgrad". Somlig produktutveckling

resulterar i innovationer av stor betydelse för företag och användare

och kan medföra avsevärda strukturella förändringar både i företags

systemets och användarsystemets struktur, t ex transistorn, medan annan

produktutveckling resulterar i mindre förändringar aven produkts tek

niska sammansättning, t ex vinflaskor där kork ersatts av plast. Hypo

tetiskt ser de processer som leder fram till betydande innovationer

annorlunda ut än de som leder fram till modifieringar av existerande

produkter, t ex med avseende på hur väsentligt teknik resp marknad har

varit i processen.

Den andra indelningsgrunden är inte oberoende av den första, men hänför

sig till produktutvecklingens innehåll: produktutvecklingens konkreta

resultat kan tillhöra olika kategorier av konkurrensmedel sedda ur före

tagets synvinkel. Åtgärderna kan skilja sig åt med avseende på vilka mål

de är riktade mot, vilka faktorer de är ägnade att påverka, vilken tids

horisont de skall verka på, vilken företagsintern bas de har etc. Kate

gorierna kan vara t ex produktvariation som konkurrensmedel på kortare

sikt, ny produkt för en ny marknad, total omorientering av företagets

marknadsrelation etc. l )

En känd typ av klassificering av nya produkter - man utgår då från att

nyhetsgrad inte vållar problem - i olika kategorier av mål för produkten

(produktutvecklingens innehåll) har gjorts av Johnson & Jones (1957).2)
Den bygger på en tabulering av dimensionerna teknik och marknad och har

återgetts i flera olika varianter hos skilda författare. Genom den typen

av klassificering görs en inledning till analys av produktutvecklingens

olika parametermässiga innebörd, den gemensamma formens olika innehåll.

Figur 7:1 återger Johnson & Jones' schema. Detta schema är just en kate

gorisering av produktutvecklingens resultat med avseende på åtgärdens

marknadsmässiga betydelse. Därmed illustrerar det den anförda indelnings

grunden.

l) Ansoffs (1968) schema för alternativa tillväxtvägar ger, ställt i
relation till en viss parameter, en antydan om hur en åtgärd kan få
olika innebörd beroende på vilken strategi som följs.

2) Återgivet i Pessemier (1966, s 9).



Increasing technological newness

Product objectives No technological change Improved technology New technology

Increasing Reformulation Replacement
marketing No Make minor modifications Make major modifieations
newness market in produce to reduee eost in produet to reduce eost

ehange and/or improve quaIity. and/or improve quaIity.

Remerchandising Improved produet Produet-line extension
Make present produets more Make present produet more Widen the line of produets

Strengthen attractive to the type of useful to present customers offered to present eustomers
market customers presently by improving present by adopting a new

served. technology. technology.

New use Market extension Diversification
Extend sale of present Extend sales to types of Extend sales to types of

'v New market produets to types of eustomers not presently customers not presently
eustomers not presently served by offering a served by offering produets

l served. modified present product. of a new technology.

Figur 4:1

New produets classified by produet objeetive

(Källa: Johnson & Jones, 1957, återgivet i Pessemier, 1966, s 9.)

UJ
00



39

Åtgärdens innebörd har som ovan antytts samband med nyhetsgraden etc.

Teoretiskt finns skäl att söka utreda dessa samband samt att genomföra

kategoriseringar efter dessa linjer. På den nuvarande teoretiska stånd

punkten kan inte detta göras meningsfullt utöver vad som redan gjorts

(jfr referenser till nyhetsgrad och parameterteori enligt ovan och i

det följande)e Snarare måste ytterligare undersökningsmaterial tas fram

och systematiseras tillsammans med det redan befintliga för att möjlig

göra mer exakta frågeställningar.

Olika typer av produktutveckling

Då det gäller begrepp knutna till företaget och företagets besluts

fattande finns ett antal begreppspar tillgängliga. Normann (1969) t ex

använder sig av variation-omorientering. Dessa och liknande begrepp hän

för sig till företagets perspektiv och baseras på skillnader i produkters

nyhetsgrad för företaget. Variationer är de aktiviteter som består av

lanserandet av produkter med låg nyhetsgrad ("'mer' av tidigare egen

skaper") ur företagets synvinkel. Omorientering är den process då före

taget tar fram produkter med ur företagets synvinkel hög nyhetsgrad

eller går in på nya marknader.

Ett annat begreppspar är Priemers (1970) produktvariation-produktdiffe

rentiering. Med produktvariation avser Priemer en förändring aven pro

dukt liknande den som enligt ovan skulle kallas variation. Men han ser

också produktvariation som en aktivitet från företagets sida, som en

marknadsmässig handlingsparameter. I den meningen kan begreppet ställas

mot prodUktdifferentiering och då får begreppen hos Priemer dynamisk

resp statisk betydelse. Produktdifferentiering står för det fall då man

avser en viss tidpunkt med på marknaden kvalitativt olika produkter i

konkurrens. l ) Produktvariation avser däremot den kvalitativa föränd

ringen av produkter över tiden.

Detta är den vedertagna innebörden av produktdifferentiering och
används även av t ex Kotler (1967).

4-Valdelin
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Sammanfattning

I fortsättningen används här således produktutveckling som inbegreppet

av elementen i en mängd av aktiviteter och beslut, vilka utgör en pro

cess av idesökande, idegallring, ekonomisk analys, utveckling och lan

sering, och som är avsedda att resultera i en ny eller förändrad pro

dukt. Utveckling inkluderar både teknisk och marknadsmässig utveckling.

Begreppen upptäckt, uppfinning, innovation och imitation kan ses som

länkar i en process. De hålls isär begreppsmässigt och denna rapport

behandlar innovation och imitation. Samtidigt har begreppen en bety

delse som anger det objekt processen leder fram till.

Även produktutveckling har en annan betydelse än den ovan angivna. För

utom att vara inbegreppet aven aktivitetsmängd är produktutveckling

ett konkurrensmedel utnyttjande nya eller förändrade produkter. Vilken

betydelse som avses framgår av sammanhanget 8

Processens resultat kan indelas efter främst två dimensioner: nyhetsgrad

och konkurrenseffekter.

Vid indelning efter nyhetsgrad skiljs här mellan förändrad produkt, ny

produkt och innovation. En förändrad produkt är en produkt som förändrats

i kvaliteten, som har en föregångare på marknaden (i företaget) och på

ett logiskt eller mätbart sätt påverkar specifika tidigare produkters

eller produktgruppers avsättning (korselasticiteten för dessa produkter

avviker markant från övrigas). En ny produkt har ingen föregångare på

marknaden (i företaget), tjänar helt nya ändamål och berör inte speci

fika tidigare produkters eller produktgruppers avsättning på ett logiskt

eller mätbart sätt e Innovation är en ny produkt med högre nyhetsgrad,

som yttrar sig i att dess lansering får strukturella effekter i användar

systemet.

Vid indelning efter konkurrensmedelstyp bedöms processens resultat efter

dess parametermässiga innebörd. Det syfte som åtgärden skall leda till

kan variera, trots att dess form är densamma. Frågan om en produktut

vecklings resultat (efter nyhetsgrad: produktförändring , ny produkt

eller innovation) är att betrakta som en strategisk åtgärd eller som

en taktisk konkurrensmedelsinsats, t ex, avgörs genom en konkret analys

från fall till fall.
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Det tekniska behovet av samarbete och dialog med de i undersökningen del

tagande företagen gjorde att produktutveckling i undersökningen användes

som inbegreppet aven mängd olika aktiviteter, med en mängd olika resul

tat, utgörande en mängd olika konkurrensåtgärder. Praktikens användning

av begreppet påverkade dess preliminära innebörd i den empiriska under

sökningen. Undersökningsobjekten definierades t ex vid urvalet som de

processer, vilka enligt representanter för företaget utgjorde produkt

utvecklingsprocesser. Även på teoretisk nivå baseras definitionerna på

en kombination av Itaktivitet" och "resultat".
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5 Fallmetoden

I detta kapitel behandlas metoden som använts i rapportens empiriska

undersökning. Först presenteras metodens allmänna egenskaper och några

exempel ges på vetenskaper där den tillämpats. Därefter genomförs en

diskussion av fallmetodens förhållande till andra undersökningsmetoder

samt analys av dess funktioner. Avslutningsvis redogörs för hur den

använts i den empiriska undersökningen.

Metodens allmänna egenskaper

Fallstudien är en form av empirisk undersökning, vars utmärkande

kännetecken är att undersökningsobjekten studeras intensivt. Termen

"intensivt" kan här beteckna t ex att varje undersökningsobjekt

observeras ur ett flertal aspekter, att objekten observeras under

långa tidsrymder eller att många typer av data insamlas från varje

objekt. Det följer omedelbart att ökad intensitet inom en given

resursram konmer att medföra minskad "bredd" eller "omfång" i en

undersökning: färre objekt kan undersökas. Fallstudier karakteri

seras alltså av att de omfattar få undersökningsobjekt. Det ringa

antalet objekt skapar möjlighet till intensivt studium.

Som namnet anger är fallmetoden ett sätt att undersöka "fall". Vilka

objekt eller processer kan betecknas som "fall,,?l) Ingen förklaring

av detta begrepp synes föreligga i litteraturen. Det står dock klart

att med "fall" avses en naturlig process, dvs en process som skulle

ha inträffat även om undersökningen inte kommit till stånd. En pro

cess som undersökaren framkallat i ett laboratorium är inte att be

trakta som ett "fall".

l) I fortsättningen används "objekt" och "process" omväxlande som om
de vore synonyma. Men för det första står termen "studieobjekt"
för det som undersökaren definierar som föremål för undersökningen
och utgör ett bestämt begrepp. För det andra kan samhällsvetenskapen
aldrig studera ett objekt som inte är ni rörelse". Även enkla fall
av ett enda stimulus och en enda response kan sägas utgöra en pro
cess. Studieobjekten blir därmed i fallstudier - och de flesta andra
studier - mer eller mindre sammansatta processer. För det tredje är
således fallmetodens studieobjekt alltid objekt i processer. Även
om alltså studieobjekt, objekt och process inte är liktyd~ga, an
vänds här objekt och process omväxlande för att beteckna det som ob
serveras. Frågan om hur undersökningsobjektens art påverka~ meto
derna behandlas endast i förbigående.
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En distinktion måste göras mellan fallstudier i grundforskning och

i tillämpad forskning. Trots en ytlig likhet finns flera skillnader.

I tillämpade fallstudier inom t ex medicin och psykopatologi kan

undersökaren inte själv välja sina objekt. Det är heller inte en

målsättning från undersökarens sida att kunna göra det. I grund

forskning är det emellertid önskvärt att undersökaren kan välja sina

objekt själv. Den praktiska situationen begränsar dock ofta valfri

heten. I tillämpad forskning är syftet med undersökningen att ge

underlag för beslut om åtgärder som ska vidtas med avseende på ob

jektet. I grundforskning syftar däremot undersökningen till kun-

skapsproduktion. I tillämpad forskning styrs undersökningen av den

beslutssituation som undersökaren befinner sig i (definierad av

t ex mängden av tillgängliga behandlingsmetoder). I grundforskningen

styrs undersökningen av teoretiska överväganden. Likheten mellan

studiet av fall som ska åtgärdas och fallstudier i grundforskning

ligger således huvudsakligen i det ringa antalet undersökningsobjekt.

En annan distinktion kan göras mellan undersökningar som studerar

ett fall som är över» å ena sidan, och å andra sidan undersökningar

som utförs medan "fallet" utvecklas. Den förra typen av undersökningar

kan kallas "rekonstruerande fallstudier", eftersom undersökaren för

söker rekonstruera ett förflutet skeende. Den senare typen kan kallas

"registrerande fallstudier" eftersom undersökaren registrerar ett på

gående förlopp. I de fall då undersökaren finns med parallellt i tiden

(från "början" eller åtminstone från en viss punkt i processen), som

t ex vid psykopatalogiska fall, kan denne själv bestämma vilka aspekter

av objekten som bör observeras, vilka observations- och datagenererande

procedurer som skall användas och datamängdens storlek. Sådana fördelar

går förlorade när undersökaren kommer in först då fallet är över. I

sådana fall är undersökaren hänvisad till de rester av händelser som

finns tillgängliga. Därmed är observations- och datagenererande proce

durer i stort sett givna och datamängden och tänkbara aspekter begrän

sade genom de tillgängliga resterna. En viss valfri~et rörande aspekter

och datamängd kan ibland dock finnas. (De rekonstruerande studiernas

speciella problem behandlas ytterligare nedan.)

Sammanfattningsvis kan sägas att fallmetoden betecknar ett sätt att

gå tillväga i utförandet aven undersökning. Man tillämpar fallme

toden då man gör intensiva undersökningar av ett litet antal natur

liga processer.
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Fallmetoden i olika vetenskaper

Fallmetoden har tillämpats på olika sätt i flera vetenskapliga dis

cipliner. Inom historievetenskapen är varje undersökning aven his

torisk utvecklingsprocess att betrakta som en fallstudie& Inom den

vetenskapen har också en del vetenskapsfilosofiskt material produ

cerats om sådana studiers innebörd. l ) Sociologin har bidragit med

många vackra exempel på fallstudier. 2) Inom psykologisk forskning av

klinisk art är fallmetoden vanlig och ofta den enda tillgängliga. 3)

Även inom vetenskaper som antropologi, statskunskap, företagsekono~

och nationalekonomi har fallstudier använts. Som ovan visats har data

insamling i. tillämpningar inom olika vetenskaper vissa likheter med

fallstudier.

Inom företagsekonomin har fallstudier länge använts i ett annat syfte

och med en annan innebörd än den forskningsmetod som här diskuteras.

Fallstudier i meningen studier för inlärning - i utbildningssyfte -

av på förhand skrivna fall används ofta i undervisning i företags

ekonomi. Mest känd som pådrivare för fallstudier som undervisnings

metod är Harvard Business School, vars undervisning nästan uteslu

tande baseras på fallstudier. Forskning ställer andra krav än under

visning. I forskningen krävs fallanalys (aven naturlig process) för

att nå resultat, medan undervisningen kan utnyttja (uppdiktade) fall

beskrivningar, vilka eleverna har att studera och analysera. Trots att

fallbeskrivningar som undervisningsmaterial i och för sig förtjänar

en värdering av dess för- och nackdelar, kommer fallstudier här endast

att behandlas i meningen forskningsmetod. 4)

Även som forskningsmetod har fallstudier använts inom företagsekonomin.

Ett område där den ofta används, är just studier av beslutsprocesser i

företag. Vid forskning om innovationsprocesser är det kanske den van

ligaste metoden. I en undersökning av innovationer vid Science Policy

Research Unit. University of Sussex, ingick ett studium av tidigare

l) Exempel på detta utgör Carr (1965) och Scriven (1966A). Båda dessa
representerar-ståndpunkten att forskaren bör söka orsakssamband
och att det är möjligt att finna sådana samband. Gemensamt för
dem är också att de betonar orsakers och förklaringars "context
-beroende", framför allt problemställningens betydelse i detta
avseende.

2) Se särskilt Lewis (1970), men också t ex Hannerz (1969) vars problem
och metod inte lämpar sig för statistisk inferens.

3) Se t ex Luria (1968).

4) Berg (1968) analyserar fallstudier som undervisningsmetod.
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rapporterade fallstudier. l ) Där presenteras 30 olika källor som redo

visar exempel på analyser där fallmetoden utnyttjats som bas för slut-

satser.

Fallmetoden i relation till andra metoder

Sett utifrån fallmetodens synvinkel kan alternativa metoder definieras

genom att ange deras alternativa värden på de i det inledande avsnittet

angivna egenskaperna.

I stället för att studera naturliga processer kan undersökaren försöka

framkalla de processer han vill studera. Detta är grunden för den ~

perimenteila metoden. Med denna metod har undersökaren stora möjlig

heter att kontrollera variabler och att systematiskt variera observa

tionsbetingelserna.

Eftersom experimentatorn själv skapar sitt objekt eller de betingelser

under vilka beteendet observeras kommer detta att ha de egenskaper som

experimentatorn givit det. Han måste därför dels kunna specificera mycket

noggrant vilka kombinationer av egenskaper hos objektet som han önskar

studera, och dels veta vilken procedur som framkallar ett objekt med

den önskade kombinationen av egenskaper.

Den experimentella metoden kan därför användas med fördel endast inom
områden med högt utvecklad teoribildning. I fysiken, där forskaren ar

betar utifrån en rik teoretisk bakgrund, har experimentet visat sig

mycket användbart. I psykologin, där den teoretiska grunden är sämre,

har experimentet ej givit motsvarande resultat. 2) 1 motsats till ex

perimentet har fallstudien i detta avseende inte förekomsten aven

välutvecklad teori som nödvändig förutsättning, eftersom undersökaren

ej bestämmer egenskaper hos det studerade objektet.

1) Achillade1is, Jervis & Robertson (1971, appendix E, vol II).

2) En diskussion kring detta faktum förs av Deese (1972).
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I stället för ett fåtal objekt kan många objekt observeras. på grund

av att resurserna alltid är begränsade för en given undersökning,

tenderar detta att innebära att varje enskilt objekt undersöks re

lativt ytligt. Detta är grunden för survey-metoden. Att objekten

studeras relativt ytligt kan bl a innebära att de studeras ur någon

viss aspekt och endast eller huvudsakligen ur densamma. Undersökaren

måste därför i förväg kunna välja vilken aspekt som intresserar

honom, och som kan ge utdelning i form av ny kunskap. En teori som

är tillräckligt utvecklad för att kunna tjäna som vägledning i så

dana beslut är alltså en nödvändig förutsättning för survey-metoden.

Eftersom undersökaren i fallmetoden studerar sina objekt ur flera

olika aspekter, är behovet av att välja aspekt och därmed behovet

aven strikt teoretisk bas inte lika starkt för fallmetoden som

med surveymetoden.

Att undersökaren väljer att observera endast en "smal" aspekt av

varje enskilt objekt, innebär också att han inte har möjlighet att

beskriva en helhetsbild av studieobjektet. Fallmetoden ger däremot

via den intensiva observationen möjlighet till insamling av flera

typer av data som beskriver objektet ur olika aspekter och som där

med kan ligga till grund för en helhetsuppfattning.

Att undersökaren studerar sitt objekt ur en viss aspekt innebär

att han inte samtidigt studerar det ur andra aspekter och därmed

att han inte studerar dessa aspekters relationer till varandra.

Den studerade aspekten eller variabeln rycks ur sitt sammanhang.

En förutsättning för ett sådant tillvägagångssätt är förekomsten

aven välutvecklad teori som kan ge tillräcklig grund för att tro

att förlusten av sammanhanget inte förändrar just de förhållanden

som undersökningen syftade till att studera. Fallmetodens intensi

tet möjliggör att de studerade aspekterna sätts i relation till

varandra. Ett motsvarande resonemang kan föras beträffande objek

tets relationer till sin miljö: i undersökningar av alltför låg

intensitet kan dessa relationer inte medtagas i undersökningen,

vilket är nödvändigt så länge inte teoretiska överväganden låtit

förmoda motsatsen.
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Att ett visst objekt utsätts för en relativt ytlig undersökning

innebär vanligen att undersökaren endast under en kort tid har kon

takt med objektet. Han har därmed mindre möjlighet att utnyttja

sin kapacitet för "Verstehen" än vad som är fallet i en mer inten

siv undersökning. l)

Sammanfattningsvis kan sägas att fallmetoden ställer lägre krav än

experiment- och surveymetoden på undersökningens teoretiska grund

val. Den intensiva observationen i fallmetoden ger möjlighet att

studera olika aspekter och sätta dessa i relation till varandra,

att sätta objektet i relation till dess omgivning och att utnyttja

undersökarens kapacitet för Verstehen. Därför ger fallmetoden större

möjlighet än andra metoder att ge en helhetsuppfattning av undersök

ningsobjektet.

Konstruktion och validering ifallmetoden

Syftet med vetenskapliga undersökningar anges ibland vara att testa

hypoteser eller teorier eller eventuellt att observera huruvida en

viss prediktion "Elår in". 2) Sådana undersökningar kan kallas vali

deringsstudier, eftersom deras ändamål är, enkelt uttryckt, att se

efter om en viss föreslagen hypotes ska accepteras eller förkastas

av vetenskapen.

Men innan valideringokan utföras, måste det finnas en hypotes eller

teori att validera. Undersökaren måste konstruera ett förslag till

hypotes eller till lösning på något problem. Dess innehåll måste

vara sådant att om det visar sig att den kan valideras, så ger den

ny kunskap om något problem. Den nya kunskap som valideringen ska

tillföra innefattas alltså i tentativ fonm i hypotesen. Denna kun

skap måste följaktligen upptäckas eller kon~trueras innan valide

ringen kan utföras. Intressanta hypoteser torde sällan uppenbara

sig spontant vid betraktandet av ett problemområde. Deras upptäckan

de kräver undersökningar. Sådana undersökningars syfte är att ge

l) Detta begrepp, troligen myntat av Weber, diskuteras av Scriven
(1966B, s: 56-6J).

2) Hempel (1970) ger, utan att 4et sägs explicit, uttryck för en
dylik vetenskapsuppfattning. Resonemangen centreras kring em
piriska valideringsstudier.
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underlag för det reflektiva tänkande som kan utmynna i uppställandet

aven hypotes. Undersökningar av detta slag kan kallas konstruktiva

undersökningar.

Inom vissa forskningsområden har teoribildningen kommit så långt

att nya hypoteser huvudsakligen genereras direkt ur teorin. så

torde t ex vara fallet i fysiken. Inom sådana områden tenderar em

piriska konstruktiva studier att udnska i betydelse eller försvinna.

De konstruktiva studierna består då helt och hållet av teoretiskt

arbete. Inom områden med låg teoriutveckling måste däremot de kon

struktiva studierna innehålla ett empiriskt moment.

Det kan noteras att de undersökningar som publiceras i vetenskap

liga tidskrifter till den allra största delen består av validerings

studier. Det är därför förklarligt att t ex studenter får intrycket

att validering utgör den viktigaste komponenten i forskningen.

Båda komponenterna (konstruktion och validering) är emellertid nöd-

.. d· f·· k k d kt· 1)van 19a or uns apspro u 10n.

De två typerna av undersökningar ställer olika krav på forskaren

och på de observationer han gör. Under den konstruktiva fasen måste

forskaren vara uppfinningsrik och kreativ; under valideringsfasen

krävs noggrannhet och stringens. Under den konstruktiva fasen bör

observationer syfta till att ge undersökaren själv så stor förståelse

för sitt objekt som möjligt; under valideringsfasen syftar observa

tionerna till att ge resultat som övertygar~ forskare att den

uppnådda förståelsen, koncentrerad i ,hypoteser eller i en teori,

utgör en bra representation av de studerade objekten.

Den viktigaste skillnaden mellan konstruktiva studier och valide

ringsstudier ligger emellertid i arten av de slutsatser som respek

tive typ av studie ger upphov till. Då en forskare drar slutsatser

ur en konstruktiv studie är de att betrakta som förslag till hypo

teser. I det stadiet finns inte något krav från forskaren att de

påståenden som hypoteserna innehåller ska betraktas som sanna, utan

endast ett krav om att de ska underställas validering. Slutsatser

1) För en informell beskrivning av den konstruktiva fasen i de under
sökningar som ledde till upptäckten av DNA-molekylens struktur,
se Watson (19~9:),
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som dras ur en valideringsstudie gäller däremot huruvida de testade

hypoteserna ska förkastas eller accepteras.

Den förda diskussionens relevans för en framställning av fallmetoden

torde nu stå klar. Konstruktionen av intressanta hypoteser kräver

att undersökaren har en god förståelse av sitt studieobjekt. Fall

metodens intensiva studium av naturliga processer skapar förutsätt

ningar för den helhetssyn som är grundval för en sådan förståelse.

Vidare har i tidigare avsnitt visats att fallmetoden inte förutsätter

en välutvecklad teoretisk bakgrund. Samtidigt är naturligtvis behovet

av konstruktiva, teorigenererande, studier störst inom områden med

lågt utvecklad teoribildning. Fallmetoden lämpar sig därför särskilt

väl just för konstruktiva studier.

En vanlig uppfattning är att ett litet antal undersökningsobjekt gör

en undersökning sämre därför att generaliserbarheten hos resultaten

blir lägre. Emellertid kan man knappast generalisera (dvs överföra

från en situation till en annan) resultaten aven undersökning. Det

som generaliseras är i stället de hypoteser eller teorier som dessa

resultat genererat. Därav följer att den ovanstående invändningen

mot ett litet antal objekt endast kan ha bärkraft gentemot en vali

deringsstudie. Hypoteser och teorier om en population av objekt kan

uppställas utifrån observationer av endast några få individer ur

denna. Däremot kan man inte bevisa dessa hypotesers sanningshalt med

avseende på populationen i fråga annat än via ett representativt

sampel ur den.

En hypotes som är testbar är ofta mycket specifik, dvs den uttalar

sig endast om en "smal" sektor av undersökningsobjektet. Den hel

hetssyn sam fallmetoden syftar till att åstadkomma är därför oftast

inte nödvändig i en valideringsstudie. Därför blir det mindre ofta

lämpligt att använda fallmetoden i valideringsfasen. Metoder som

endast studerar den utvalda aspekten kan då användas i stället.

Sammanfattningsvis kan sägas att fallmetoden har en specifik funktion

att fylla i konstruktiva studier på grund av de möjligheter till hel

hetssyn som de intensiva observationerna medför. I valideringsstudier

är metodfrågan mera öppen.
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Datagenerering och databearbetning ifallmetoden

Varje vetenskaplig undersökning torde kunna ses som bestående av

dels en datagenererande procedur och dels en databearbetande proce

dur. (Dessutom tillkommer teoretiskt arbete, vilket utförs före.

under och efter de datagenererande och -bearbetande procedurerna.)

Datagenererande procedurer syftar till att överföra processer och

objekt till symboler eller till något annat för forskaren lätthan

terligt medium. Databearbetande procedurer syftar till att trans

formera de genererade data till fakta (vilka sedan ligger till grund

för teoretiskt arbete).l)
\

Ett exempel kan klargöra distinktionen. Ett faktum kan t ex bestå

i att ett visst sampel ~ inte tillhör en viss population P. För att

etablera detta faktum krävs först att undersökaren finner ett sätt

att överföra individerna i s och P till tal (datagenererande proce

dur). Därefter tillämpas statistisk inferens på dessa tal (databear

betande procedur). Resultatet av den senare proceduren uttrycks som

ett faktum: n s tillhör ej P". I en valideringsstudie ställs detta

faktum mot den testade hypotesen; i en konstruktiv studie vidtar för

sök att konstruera en förklaring varför s ej tillhör P (teoretiskt

arbete).

Datagenererande procedurer kan klassificeras i individberoende

("subjektivaU) och individoberoende ("objektiva"). Individoberoende

procedurer består aven serie operationer som kan beskrivas konkret

(fysikaliskt) och som ej kräver självständigt omdöme av den som ut

för dem. Med en analogi från matematiken kan sådana serier av opera

tioner kallas för algoritmer. Procedurer för mätning av fysikaliska

kvantiteter såsom täthet utgör algoritmer. En intervju där i förväg

formulerade frågor ställs i en i förväg bestämd ordningsföljd och

där svaren registreras på magnetband utgör en höggradigt individ

oberoende procedur. Som kontrast kan nämnas den psykologiska data

genererande procedur som kallas subjektiv bedömning. Den tillgår

så att en bedömare observerar en person under en viss tid och sedan

direkt tilldelar denna person ett skalvärde på någon psykologisk

l) I enlighet med detta synsätt är denna rapports fallbeskrivningar
att betrakta som fakta.
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--variabel. 1) Individberoende procedurer är helt enkelt de som inte

kan, anses vara algoritmer. Individoberoende i den datagenererande

proceduren är alltid att föredra där det är möjligt att åstadkomma.

Ett annat sätt att klassificera datagenererande procedurer är efter

vilken typ av data som de resulterar i. Den distinktion som ådragit

sig mest uppmärksamhet i metoddebatten i samhällsvetenskapen är

skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa data. Som framgår

av exemplen i föregående stycke sammanfaller ej distinktionen indi

vidberoende/individoberoende med distinktionen kvalitativ/kvantita

tiv.

Ibland framförs påståendet att kvantitativa data ger en högre grad

av säkerhet än kvalitativa data. Det inses emellertid lätt att mät

värden i sig själva inte äger någon inneboende usäkerhet" ...., exemplet

med subjektiva bedömningar ovan visar detta. Den "säkerhet" som

utan tvekan finns i mätvärden för olika fysikaliska kvantiteter kan

föras tillbaka på två faktorer. För det första har man vid fysikaliska

mätningar tillgång till mätprocedurer som är algoritmer. En del av

säkerheten i mätvärdena ligger alltså i att mätvärdena inte påverkas

av bedömningar från den som mäter. För det andra ger dessa algoritmer

alltid samma resultat under liknande betingelsero Detta kan förklaras

utifrån de aspekter som man har valt att mäta: de begrepp (kvanti

teter) som man utgår ifrån i åessa mätningar representerar de bako~

liggande faktorerna i de studerade processerna. Det är just på grund

av att man mäter de från gång till gång konstanta, i sista hand av

görande, faktorerna som regelbundenheter uppträder i data.

Om man i stället mäter några andra aspekter kommer mätprocedurerna

att ge varierande resultat, även om de är individoberoende. Inom

samhällsvetenskapen föreligger idag en dylik situation: olika rela

tivt indi7idoberoende datagenererande procedurer finns tillgängliga,

men de ger inte upphov till regelbundna data. Detta tyder på att

man inom dessa områ4en ännu inte kunnat hitta begrepp som repre

senterar de bakomliggande faktorerna i de studerade processerna.

Vilka dessa bakomliggande faktorer är för ett givet problemområde

F) S~ ~glly (1971).
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torde sällan vara uppenbart - forskning vore då i en viss ,mening

onödig. Upp täckande t av dessa är en uppgift för konstruktiva studier.

Den säkerhet som vidlåder t ex mätvärden i fysiken ~~ alltså av

hängigt av att man inom detta område förmått att i några få begrepp

fånga de grundläggande faktorerna i de studerade processerna. dvs

av den höga teoretiska nivå som detta område uppnått.

För att ytterligare illustrera att diskussionen kring säkerhet i

data skär rakt igenom distinktionen mellan kvantitativa och kvalita

tiva data, kan nämnas att man inom utvecklingspsykologin har kon

struerat procedurer som genererar kvalitativa data och som är till

räckligt individoberoende för att kunna användas för att diagnosti

sera t ex skolmognad. Dessa procedurer är förankrade i en relativt

högt utvecklad teori. 1)

En annan synpunkt på distinktionen kvantitativa/kvalitativa data

är av intresse här. Det utmärkande för kvantitativa datagenererande

procedurer är att de refererar till en mycket "smal" aspekt av under

sökningsobjektet. Såsom tidigare påpekats kräver studiet aven iso

lerad aspekt att undersö~~ren har möjlighet att på teoretiska grunder

välja ut vilken aspekt som kan vara fruktbar. Detta förutsätter i

sin tur teoretiska överväganden.

Från ovanstående diskussion torde det stå klart att fallmetodens all

männa egenskaper inte lägger några begränsningar på vilken typ av

datagenererande procedur som kan användas. såväl individberoende som

-oberoende, såväl kvantitativa som kvalitativa procedurer kan an

vändas vid intensiva studier av ett fåtal naturliga processer. Men

som påpekats fyller fallmetoden sin förnämsta funktion i konstruk

tiva studier inom områden med relativt låg teoretisk utvecklingsnivå.

Detta förhållande medför att kvantitativa data ändå inte är särskilt

aktuella i fallstudier, eftersom kvantitativa data kräver striktare

teoretiska utgångspunkter. Det förhållandet att möjligheterna till en

helhetssyn är ett av fallmetodens speciella bidrag till teoretiskt

utvecklingsarbete kan på samma sätt ställas i relation till den

"smalhet" som utmärker kvantitativa data. Det kommer därför ofta att

l) Se Flavell (1963).
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bli lämpligt att i fallstudier använda kvalitativa datagenererande

procedurer. Dock avgörs detta i sista hand av undersökningsobjektens

art. Det finns objekt som är mycket svåra att fånga in'med andra än

kvalitativa procedurer. Sådana svårfångade objekt är t ex besluts

processer. långa ekonomiska förlopp eller sociala normers natur och

betydelse. Vid studiet av dylika objekt är kvalitativa datagenererande

procedurer ofta de enda möjliga. l )

Även databearbetande procedurer kan indelas i individberoende och

individoberoende procedurer. Den vanligaste individberoende proce

duren kan kanske helt enkelt kallas "resonemang": undersökaren för

söker att utläsa vad data "säger" om undersökningsobjektet. De indi

vidoberoende procedurerna består till större delen av procedurer för

statistisk inferens. Även olika metoder för kurvanpassning. t ex minsta

kvadratmetoden, bör räknas till denna kategori.

Distinktionen kvantitativt/kvalitativt är däremot svårare att till

lämpa i detta fall. En mängd av objekt kan t ex klassificeras och

frekvensen objekt i varje klass beräknas. Dessa tal kan sedan be

arbetas statistiskt. Här ingår först ett kvalitativt moment och

sedan ett kvantitativt. Omvänt kan resultatet aven statistisk be

arbetning utgöra grund för en klassificering. Dock är det klart att

statistisk inferens endast kan tillämpas på tal av något slag.

Det torde stå klart att fallmetodens allmänna egenskaper inte lägger

några begränsningar på vilken typ av databearbetande procedur som

kan användas. Som påpekats ovan kommer det på grund av fallmetodens

specifika funktion oftast att bli lämpligt att använda en kvalitativ

datagenererande procedur. I och med det blir möjligheterna att an

vända statistisk inferens mindre.

l) Oxenfeldt (1964, s 274 ff) har betonat att vissa undersöknings
objekt inte kan iakttas på annat sätt.
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Ibland framförs att möjligheterna att använda statistisk inferens

blir mindre då antalet undersökningsobjekt är litet. Det inses

emellertid lätt att detta beror på vilken population som tas till

utgångspunkt för den statistiska bearbetningen. En tänkbar popula

tion är t ex "mängden av alla mätningar av ett visst objekt under

vissa betingelser". Statistisk inferens kan tillämpas på ett sampel

ur denna population, trots att man här rör sig med endast ett enda

undersökningsobjekt. Sambandet mellan statistisk inferens och antalet

undersökningsobjekt kan uttryckas på följande sätt. För en given

population finns det en undre gräns för hur många individer i denna

population som kan ligga till grund för en meningsfull statistisk

bearbetning. Endast om populationen i fråga är "mängden av alla tänk

bara undersökningsobjekt" så ställer användandet av statistisk in

ferens några krav på antalet undersökningsobjekt. Det avgörande är

således inte antalet objekt, utan självfallet antalet observationer.

Ofta hävdas att en kvantitativ datagenererande procedur bör väljas

eftersom man då kan använda statistisk inferens, vilket är den enda

tillgängliga individoberoende databearbetande procedureno Detta ar

gument är paradoxalt på följande sätt. Statistisk inferens är en

metod att erhålla fakta eller extrahera information ur data. Denna

process är givetvis beroe~de av vilken information som finns i data.

Inom naturvetenskapen har man länge kunnat producera data med högt

informationsinnehåll. I sådana fall blir processen att extrahera

information ur data relativt enkel och okomplicerad. Denna enkelhet

leder i sin tur till att den databearbetancle proceduren inte nöd

vändigtvis behöver vara individoberoende: så länge de bedömningar

som undersökaren gör under bearbetningens gång är enkla kommer olika

bedömare ändå ofta att komma till samma resultat. Då informations

innehållet i data är lågt, å andra sidan, blir processen att extrahera

information ur dem mer komplicerad och de bedömningar som måste göras

under processens gång blir svårare. Individoberoende är därför av

större vikt i detta fall. I sådana fall kan statistisk inferens fylla

en funktion.

Användandet av statistisk inferens är alltså att betrakta som en

nödfallsutväg, som måste användas när de insamlade data har ett

mycket lågt informations innehåll. Som påpekats ovan är det ett

typiskt drag just hos samhällsvetenskaperna att de mätningar som
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utförs har ett lågt informationsinnehåll. Det medför att man oftast

tvingas använda statistisk inferens för att få ut någon information

ur de utförda mätningarna. Mot denna bakgrund måste det anses para

doxalt att anföra möJligheten att använda statistisk inferens som

ett skäl till att samla in kvantitativa data.

Den ökade säkerhet som statistisk inferens ger kan beskrivas på

följ ande sät't. Vid en given nivå på informationsinnehållet i data

blir slutsatserna säkrare med statistisk inferens än med individ

beroende bearbetningar. så länge som informationsinnehållet inte

är så stort att även de individberoende bedömningarna blir praktiskt

taget säkra.

Inom samhällsvetenskaperna används ofta statistisk inferens. Det är

ett symptom på att de mätningar som utförs genererar data med ett

lågt informationsinnehåll. Såsom förut påpekats. behövs en god teo

retisk grund för att kunna välja vilka aspekter av ett objekt som

ska mätas för att de producerade data ska innehålla mycket informa

tion. dvs representera de grundläggande faktorerna i den studerade

situationen. Användningen av statistisk inferens är alltså ett symptom

på behovet aven bättre teoretisk bakgrund för de mätningar som görs.

Som påpekats ovan är kvalitativa datagenererande och -bearbetande

procedurer ofta särskilt lämpliga i teoriutvecklande studier.

Den kvantifieringsideologi som dominerar anglo-saxisk samhällsveten

skap har lett till att forskning som analyserar data med andra meto

der än den statistiska analysens har hållits tillbaka genom kritik

baserad på antaganden om att alla metoder ska uppfylla den statis

tiska analysens krav. Detta förklarar den relativa bristen inom sam

hällsvetenskap på undersökningar som utnyttjar kvalitativa data

genererande och -bearbetande procedurer. Kvantifieringsideologins

dominans har i stället lett till att forskningsprojekt utförs på

följande sätt: undersökningen baseras på att statistiska bearbet

ningar ska göras; alla tänkbara. praktiskt genomförbara mätningar

utförs; hypoteser skakas fram utan teori och den insamlade data

massan behandlas på alla tänkbara ledder i sökandet efter statis

tiskt signifikanta samband. Genom datorernas förmåga att behandla

stora datamängder och genomföra flerdimensionella beräkningar har

5-Valdelin
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detta förfaringssätt underlättats och därmed givit ökat utrymme för

de statistiska metodernas förflackade användning. Men mätningar och

sofistikerade beräkningar kan aldrig kompensera teori löshet. l)

Valet av databearbetande procedur måste ställas i relation till dis

tinktionen mellan konstruktiva studier och valideringsstudier. I en

valideringsstudie föreligger vid undersökningens början en hypotes

eller teori som ska valideras. Denna uppgift, att avgöra huruvida

en viss teori ska accepteras eller ej, ställer höga krav på stringens

och individoberoende i validerings~roceduren. Individoberoende bear

betningsprocedurer såsom statistisk inferens kan här fylla en funk

tion. I en konstruktiv studie är syftet som påpekats ovan i stället

att konstruera en teori eller hypotes utifrån de fakta som de insa~

lade data givit upphov till. Eftersom dessa fakta representerar kun

skap som ännu ej föreligger vid undersökningens början, inses lätt

att databearbetningen i detta fall innebär en genuint konstruktiv

aktivitet. Därmed är det klart att algoritmer ej är lämpliga som

databearbetande procedurer vid sådana undersökningar. Individberoende,

dvs bl a utrymme för undersökarens konstruktiva tänkande, är en nöd

vändig förutsättning vid sådana studier.

Sammanfattningsvis kan sägas att fallmetodens allmänna egenskaper ej

lägger några hinder i vägen för vilka datagenererande och -bearbetande

procedurer som kan användas. Dock ställer fallmetodens specifika funk

tion i konstruktiva undersökningar krav som endast uppfylls av kvali

tativa datagenererande procedurer och individberoende databearbetande

procedurer. Valet av procedurer påverkas dessutom av undersöknings

objektens art.

Fallmetoden i undersökningen

Syftet med den här rapporterade undersökningen var dels att få data

som underlag för teoribildning och därmed kartläggning av vad produkt-

J) Boalt et al (1968) kan tjäna som exempel på teorilöshet kombinerad
med mätningar och exakta beräkningar. Bogart (1972) har behandlat
frågan och med utgångspunkt i reklamforskning pläderar han för
teorins betydelse.
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utveckling "egentligen" är, dels att få data som kan ställas mot

1 · f 00 k d 10. 1) v d··van ~gen ore omman e genera ~serl.ngar. ':".te tl.dJ.~are avsnitts

terminologi kan den företagna undersökningen alltså karakteriseras

som en konstruktiv studie. Såsom visats ovan är det ofta lämpligt

att i sådana studier använda fallmetoden.

Undersökningsobjekten utgjordes av produktutvecklingsprocesser. Inom

ramen för projektets resurser ansågs att den för en konstruktiv studie

önskade intensiteten i observatio~erna inte kunde åstadkommas med

fler än tio undersökningsojekt.

Produktutveckling har ofta en mycket viktig roll i företaget och de

överväganden som görs under prodUktutvecklingens gång är mycket käns

liga. Det var därför inte sannolikt att företagen skulle vara villiga

att släppa in en utomstående observatör med uppgift att fortlöpande

registrera processen (med allt vad det innebär av t ex störningar av

personalens arbetsrytm, etc). Det var därför från början klart att

undersökningen skulle få utföras som en rekonstruerande studie.

Undersökningsobjekten - olika produktutvecklingsprocesser - represen

terar därmed historiska händelser. Den metodik som kan tillämpas får

stora likheter med den som historiker har att använda sig av. De pro-

b l do.. d o h d · k · h·· f k· 2)em som arvl. uppstar ar 1S uterats 1nom 1stor~e ors nl.ngen.

Det är speciellt den datagenererande processen som får vissa särdrag

i historiska eller rekonstruerande studier.

Den datagenererande proceduren innebär vid sådana studier att under

sökaren samlar in källor av olika slag med relation till den stude

rade händelsen. Men dessa källor har vanligen inte ursprungligen pro

ducerats i avsikt att tjäna som data i en vetenskaplig undersökning.

De har därför inte alltid producerats på ett sådant sätt att de kan

utnyttjas som data. Undersökaren kan därför inte acceptera alla till

gängliga källor som data, utan den datagenererande processen måste

innehålla ett moment av selektion mellan de tillgängliga källorna,

förutom insamling av dem. Detta selektiva moment kallas källkritik.

1) Asplund (1970) har betonat vikten av det lilla ordet "egentligen".
Han använder ordet som symbol för en vetenskapssyn som vill mot
verka teorilöshet.

2) Den följande framställningen hämtar termer från Carr (1965).
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I källkritiken görs en distinktion mellan kvarlevor från händelser

och berättelser om händelser. Det första begreppet avser källor som

ingått i det historiska händelseförloppet, medan det andra avser

källor som berättar om motsvarande händelseförlopp. För de källor

som utgör kvarlevor av händelser består källkritiken i att fast

ställa dessas äkthet. För de källor som berättar om händelser krävs

en mer ingående kritik.

Teoriutvecklingen inom produktutvecklingsområdet är relativt svag.

Därav följer nödvändigheten att genomföra konstruktiva studier inom

detta område. Det följer också att kunskaper om de bakomliggande

faktorerna i dessa processer är begränsade. Det finns i dag inte

tillräcklig kunskap om produktutvecklingsprocesser för att man ska

kunna beskriva en sådan process' väsentliga karakteristika i en upp

sättning mätvärden: de teoretiska kvantiteter som skulle behöva mätas

är ännu ej konstruerade. Vidare är det givetvis oerhört svårt att

utföra mätningar i rekonstruerande studier. Av dessa skäl bygger

denna undersökning på en kvalitativ datagenererande procedur.

Proceduren består dels av insamling av dokument om de studerade pro

cesserna, dels av intervjuer med de' personer som deltagit i de stu

derade processerna och dels av källkritik. Den kan beskrivas på föl

jande sätt:

- när ett företag och en process valts och kontakt etablerats,

sammanträffar undersökarna först med en respondent som kan

antas ha god överblick över den process som skall studeras

- från denne förste respondent inhämtas framför allt a) grund

läggande data om den organisation i vilken processen ägt rum,

b) information om vilka personer som deltagit i processen.

c) en första redogörelse för processens förlopp, d) dokument

- undersökarna sammanträffar därefter med var och en av dessa

deltagare. Varje respondent får redogöra för sitt deltagande

och för sin uppfattning om hur processen har förlöpt. Han till

frågas också om vilka dokument som kan belysa processen och

som kan tillställas undersökarna

- trots att en allmän mall följs vid intervjuerna utformas dessa

specifikt före varje intervju, med hänsyn till de data som
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redan insamlats i fallet. Detta medför vissa kontrollmöjligheter.

Genom att successivt tillgodogöra sig redan insamlade data kan

undersökarna a) begära sådana dokument, b) välja sådana res

pondenter - ibland samma som tidigare och c) ställa sådana

frågor att ofullständiga eller tvivelaktiga uppgifter kan ko~

pletteras respektive kontrolleras i det fortsatta arbetet

- vid varje intervju för båda undersökarna anteckningar. Omedelbart

efter intervjun gör båda undersökarna en utskrift av densamma.

Dessa utskrifter jämförs för konsistensprövning. Jämförelsens

utfall är del i styrningen av den fortsatta datainsamlingen

- för varje insamlat dokument a) fastställs dess äkthet t b) fast

ställs tidpunkt för fprfattande, sändande och mottagande, c) görs

jämförelser med andra dokument och med intervjudata

- då datainsamlingen avslutas görs den första sammanställningen av

samtliga dokument och inte~vjusvar. Nödvändiga kompletteringar

och förtydliganden inhämtas genom en sista rundfrågning hos res

pondenterna. Därest möjligt sker detta per telefon.

Intervjudata representerar berättelser om händelser medan de insamlade

dokumenten innehåller både berättelser om och kvarlevor av händelsers

För olika företagsdokument kan distinktionen vara svår att tillämpa.

I de fall då ett dokument är att hänföra till berättelser om händel

ser är det vidhäftat samma brister som intervjudata och måste alltså

underkastas motsvarande källkritiska kontroll. Dokument, å andra sidan,

som kan klassificeras som kvarlevor från händelser, t ex beslutspro

tokoll, inköpsorder, etc, kan efter bedömning direkt gå in i fall

beskrivningen.

De bedö~ningar som görs under källkritiken kunde inte göras en gång

för alla vid den första kontakten med visst datum, utan fick göras

successivt allt eftersom fler dokument och fler intervjuer tillfördes

undersökningsprocessen. Källkritiken blev därigenom en kontinuerlig

process fram och tillbaka mellan pågående intervjuer och nya dokument

och tidigare intervjuer och dokument.

Genom denna successiva utveckling av dataunderlaget nådde undersokarna

fram till ett antal mer eller mindre användbara data, men inte till
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"en framställning av ett historiskt skeende". (Carr 1965, sIl.)

Därefter vidtog en bearbetningsprocess, vars syfte var att på grund

val av de insamlade data skapa en helhetsuppfattning om de studerade

processerna. Av uppenbara skäl användes en kvalitativ, individberoende

databearbetningsprocedur. Denna kan beskrivas på följande sätt.

Efter den ovan nämnda första sammanställningen av data rörande ett

fall gjordes först en bearbetning, som resulterade i en mer samman

hållen, kronologisk uppställning av tillgängliga'data. Som styr

instrument för den processen användes en mall i syfte att åstadkomma

enhetlighet i framställningen. Denna sammanställning gjordes, liksom

den första, i två oberoende versioner' genom att projektledarna var

för sig företog den bearbetningen. Nästa steg bestod i att en av pro

jektledarna arbetade samman de två versionerna till en sammanställning

som har karaktär av fallbeskrivning, dvs aven läsbar framställning av

ett historiskt skeende. Därefter följde en diskussion av varje fallbe

skrivning med åtföljande revideringar och omtolkningar, förändringar

i emfas mellan olika orsaker till en händelse, etc. Denna slutbearbe

tade fallstudie tillställdes, slutligen, representanter för det be

handlade företaget i syfte att dels få anonymitetsskyddet godkänt,

dels få en sista kontroll från dessa representanters sida.

De på detta sätt framkomna fallbeskrivningarna presenteras i kap

Fallbeskrivningarna är att betrakta som data i bearbetad form; fakta
· d· .. 1) D·· d .ek e l1 en men1ng som ovan ang1v1ts. e ar un erso n1ngens resu tat

och utgör ingen teori - de ska bilda underlag för teorigenerering

och de kan ställas mot tidigare etablerade nteori~r" om produktut

vecklingsprocesser.

Teorier och värderingar av olika slag har naturligtvis påverkat fall

beskrivningarnas utseende (jfr rapportens tidigare kapitel för en

närmare beskrivning av de förra). på vägen mellan det hiqtoriska skeendet

- över minnes- och intervjueffekter, urval av fakta- och kausalhypo-

~ teser, etc - och den presenterade fallstudien har ·de av undersökarna

använda teorierna och kriterierna, undersökarnas olika beslut i

forskningsprocessen påverkat det slutliga resultatet. Emellertid är

l) Jämför "historiska fakta" hos Carr (1965).
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den använda datagenererande proceduren relativt individoberoende.

De insamlade dokumentens innehåll påverkas inte av undersökaren.

Intervjus~arens innehåll och källkritikens resultat är i något

högre utsträckning individberoende; dock bör man här hålla i minnet

att intervjuerna rörde konkreta faktauppgifter utan samband med den

intervjuades person. Däremot har, som påpe~ats, den databearbetande

proceduren haft ett höggradigt individberoende. Såsom utretts i ett

tidigare avsnitt är ett sådant individberoende en följd av databe

arbetningsprocedurens funktion i en konstruktiv studie.



6 Undersökningens uppläggning och genomförande

Bakgrunden till den empiriska undersökningen har redovisats ovan. Den

kan sammanfattas i några hållpunkter på följande sätt:

Undersökningen skulle, med inriktning på marknadsföring och besluts

processer, behandla den allmänna forskningsfrågan: "vad är produkt

utveckling i svenska företag?" (16-22). Syftet skulle vara att i

detalj studera ett antal produktutvecklingsprocesser för att få empi

riska exempel och möjlighet att identifiera faktorer som verkat sty

rande i processen. Undersökningen skulle ge underlag för analys av

varför vissa alternativ valts, varför och hur förutsättningar föränd

ras och varför slutresultatet fick en viss utformning (21}. Avsikten

var också att avgränsa aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen och

definiera olika typer av produktutveckling ( 34 ). Empiriska data skulle
tjäna som underlag för teoribildning och eventuellt som bas fur att för-

kasta existerande generaliseringar ( 46). Som teoretisk referensram i

stort tjänade helheten av det som beskrivits i kapitlen 2-4. 1 )

Som tidigare redovisats beslöts snart att fallmetoden måste användas

(jfr s 56).

De utgångspunkter som styrde probleminriktningen fick sedan bestämma

den mer i detalj reglerade uppläggningen. Sådana utgångspunkter har

redan antytts, men de kan sammanfattas i följande:

produktutvecklingsprocesserna i företagssystemet bestäms inte en

bart eller främst av inre förhållanden utan den mer avgörande och

betingande faktorn är det omgivande systemet. Omgivningar som skil

jer sig påtagligt i fråga om konkurrensförhållanden, kunder och

produkter ger upphov till skillnader i produktutvecklingsprocessen

omgivningens egenskaper påverkar också produktutvecklingens form

ooh dess innehåll. Produktutvecklingsprocesser, som hänförs till

olika kategorier i dimensionen resultatets innovationshöjd och i

fråga om dess konkurrensmässiga innehåll, kommer också att skilja

sig åt i. olika avseenden

l) Jämför dock förordet.



63

p~oduktutvecklingsprocessen som informationsbehandlande process får

sina inflytelser från externa och interna förhållanden via informa

tion. De skillnader som kan uppstå i produktutvecklingsprocesser

enligt ovanstående skall därför utläsas främst i skillnad mellan

utnyttjade informationsslag och vilken vikt olika information

tillmäts i processen.

Eftersom de angivna utgångspunkterna riktar undersökningens fokus mot

olika informationsslags roll i processerna, uppstår problemet om vilken

metodik som är ägnad att ge en uppfattning om vad som fått inflytande i

processen.

Bristande erfarenheter i framför allt detta avseende gjorde det nödvändigt

att genomföra en förundersökning. En av undersökarna hade visserligen ti

digare genomfört en studie där olika befattningshavare och beslutsenheters

grad av inflytande på annonsörers mediaval skulle mätas, men den undersök

ningens främsta metodiska lärdom var snarast att den påvisade de stora

svårigheter som är förknippade med problemet. Förundersökningen skulle

emellertid inte enbart ge svar på frågan om vilken metod som kunde fånga

olika faktorers inflytande i processen. Den skulle även och framför allt

besvara frågan om i vilken mån det över huvud var möjligt att genomföra

intensiva studier av produktutvecklingsprocesser i svenska företag. Efter

som detta inte tidigare gjorts i den djuplodande mening som här ansågs

nödvändigl), uppstod en rad tekniska frågor rörande förutsättningarna för

undersökningen.

Skulle företagen över huvud tillåta studium av den för många företag

så centrala utvecklings funktionen?

Om de gjorde det, skulle det ske på villkor som kunde anses

acceptabla med hänsyn till forskares krav?

Har företagen dokumenterat sina produktutvecklingsprocesser i

tillräcklig grad för att möjliggöra tillförlitligare data in

enbart intervjusvar?

Skulle i så fall dokument och intervjuer kunna bilda ett tillfreds

ställande underlag för beskrivning. av produktutvecklingsprocesser?

l) Olofsson (1969), Normann (1969) och Sandkull (1970) har gjort under
sökningar liknande denna i en del avseenden, men har inte i detalj
studerat utvecklingsprocesser.
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Hur arbets- och tidskrävande skulle en sådan undersökning kunna

beräknas bli, dvs hur många företag skulle kunna ingå i huvad

undersökningen inom de givna resursramarna?

Trots att de väsentligaste utgångspunkterna och undersökarnas marknads

föringsinriktning gjorde att omgivningens inflytande skulle särskilt

studeras, kunde det inte avgöras hur stor roll inre förhållanden skulle

spela i datainsamlingen. Avvägningen mellan omgivnings- och interna data

i själva insamlingen skulle påverkas av förundersökningens resultat. Vi

dare hade den till uppgift att klargöra vilka typer av data som var till

gängliga, för att avgöra i vilken mån de aktuella frågeställningarna

överhuvud kunde angripas. Därför skulle förundersökningen ha få restrik

tioner på datainsamlingen: "allt som fanns tillgängligt" med anknytning

till produktutvecklingsprocessen skulle samlas in för att ge undersökar

na möjlighet att värdera olika datatyper och göra ett urval inför för

undersökningen.

Förundersökhingens genomförande

För förundersökning utvaldes ett större producerande och marknadsförande

bolag inom dagligvarusektorn. Projektledarna erhöll långtgående löften

om insyn och samarbete i syfte att medverka till undersökningens genom

förande. Därigenom var kriterierna för urval till förundersökningen

uppfyllda.

Vid diskussioner med representanter för företaget utvaldes en ny produkt,

vars utvecklingsprocess skulle utgöra undersökningsobjekt. Produkten var

ny både för företaget och den svenska marknaden. Nyhetsgraden låg i pro

duktens tekniska sammansättning och tekniska egenskaper. Dessa nyheter

skulle medföra ett förenklat användande av produkten för ett ändamål för

vilket redan produkter fanns. Iden till produkten hade hämtats från ett

annat land.

Förundersökningen genomfördes under en period av drygt tre månader under

början av 1969. Sammanlagt genomfördes 16 st intervjuer med 10 olika per

soner. Ett fyrtiotal PM och ett tjugotal protokoll insamlades för doku

mentation av process€n.
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Insamlade intervju- och dokumentdata resulterade i sammanfattad form i

en ca 80-sidig arbetsrapport, som kunde bilda underlag för en bedömning

av huvudundersökningens uppläggning. Förundersökningens resultat kan

sammanfattas i följande punkter:

förundersökningen gav projektledarna praktiska erfarenheter,

vilka blev värdefulla för den rent tekniska sidan av huvud

undersökningens genomförande. Metoden att börja med en översikt

av hela processen, successivt fortsätta med alla inblandade, kon

tinuerligt utforma och revidera frågorna på basis av tidigare er

hållet material, dvs hela uppläggningen av datainsamlingen som en

föränderlig process, härstammar från erfarenheterna från förunder

sökningen (jfr s 56 ff, men även Car~ 1965)

de olika kontrollmetoder som använts vid datainsamlingen (jfr

s 56 ff) utformades under och på basis av förundersökningen

förundersökningen visade också att det finns företag som släpper

in undersökare till produktutvecklingen, som villigt samarbetar och

som har dokumentation lagrad rörande produktutvecklingsprocesserna.

Detta var nödvändiga förutsättningar för huvudundersökningens genom

förande

datainsamlingen visade sig vara mycket tidskrävande. Dett'a gäller både

med avseende på att projektledarna måste lägga ned mycket tid på var

je intervju - med förberedelse och uppläggnin~ - och varje dokument

samt med avseende på att tidsutdräkten mellan första kontakt och

sista insamlingsåtgärd blev lång - trots samarbetet från företa-

gets sida. Detta pekade på att antalet företag i huvudundersök-

.ningen måste hålla sig omkring 10 för att inte forskningsprojektets

resursramar skulle överskridas

då datainsamlingen hade skett ut~n noggrann styrning i förundersök

ningen kunde databearbetningen ge antydningar om vilka kategorier

av data som skulle prioriteras i huvudundersökningen. Den därvidlag

viktigaste erfarenheten var att data om organisationen och dess

historia visade sig vara mycket svårbehandlade och svårtolkade inom

ramen för vad som bedömdes som relevant utifrån huvudundersökningens

referensram. Dylika data skulle därför utgå ur huvudundersökningen
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Förundersökningens resultat har haft stor betydelse för projektets genom

förande. Hur ovanstående punkter konkret inverkat på huvudundersökningens

utformning framgår av den följande redovisningen av huvudundersökningens

genomförande.

Urvalet till huvudundersökningen

Undersökningsobjekt för den empiriska studien var produktutvecklings

processero Eftersom problemställningen, metoddiskussionen och förunder

sökningen visade att ett statistiskt angreppssätt inte var möjligt, är

det en rent parentetisk sak att notera att populationen undersöknings-

objekt var omöjlig att definiera. Men till de redan anförda hindren för

användandet aven statistisk metod kan alltså läggas att urvalet inte

kunde göras från en bestämd population av processer. En lättare identi

fierbar population utgörs av företag, varför en möjlighet var att göra

ett stratifierat urval i termer av företag. I ett påföljande steg skulle

sedan inom varje valt företag ett urval av produktutvecklingsprocesser

företas. Det valet kunde då ske från en mängd processer som definierats

av företaget.

En annan möjlighet skulle vara att välja produktutvecklingsprocesser

genom att företa ett urval av produkter. En population produkter kan

definieras och urval göras i den, varefter den bakom varje produkt lig

gande processen skulle utgöra undersökningsobjekt. Uppenbarligen ute

sluts då sådana processer, som inte lett fram till en produkt som exis

terat under en viss minsta tidsrymd på marknaden.

Både urval av undersökningsobjekt via företag och via produkter skulle

behöva ske enligt av undersökarna fastlagda kriterier för företag resp

produkter. För att dessa kriterier skulle leda till det önskade resul

tatet med avseende på undersökningsobjekten, måste samband etableras

mellan egenskaper hos företag resp produkter och egenskaperna hos pro

cesserna. Sådana samband skulle sökas från tidigare teori och empiri

eller ur undersökningens hypoteser. Några etablerade teoretiska eller

empiriska generaliseringar om dylika samband av sådan halt att de kunde

ligga till grund för undersökningen existerar inte, varför sambanden

måste sökas i hypotetiska satser.
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'Hade undersökningens syfte, metod och uppläggning svarat mot hypotes

testning i strikt bemärkelse kunde en test av dylika samband ha genom

förts, vilket då skulle ha styrt urvalet. I en undersökning med den

problemställning och det syfte, som här var aktuellt, hade å andra si

dan ett urval efter dylika hypoteser varit meningslöst från resultat

synpunkt och kunde ha lett till snedvridning i tolkningen av fallen. De

arbetshypoteser som styrde undersökningens uppläggning var dessutom av

den prövande karaktären att de allmänt avsåg att undersöka ~ olikheter

hos företag, produkter och marknader kunde anses leda till olikheter i
processernas innehåll octi form Q

Urvalet av processer kunde således mer styras av dels en allmän inrikt

ning på företag, vilka av undersökarna bedömdes ha olika omgivnings

relationer och på produkter, vjlka av undersökarna bedömdes ha olika

förankring i teknik, marknad etc, dels av de väsentliga praktiska kra-

ven på undersökningens genomförande. Trots förundersökningens goda re

sultat i dessa senare avseenden, återstod en berättigad skepsis beträf

fande möjligheterna att finna ett tiotal företag som tillfredsställde

de praktiska kraven. Dessa avsåg inte bara föret~gens allmänna villig

het att ta emot undersökarna, vilket redan det var en känslig fråga på

grund av produktutvecklingens betydelse i konkurrensen (detta medförde

att inga företag i samma bransch eller liknande kunde ingå), utan också

att företagets representanter kunde anslå den tid som var nödvändig; att

dokument ställdes till förfogande i tillräcklig grad; att de som tagit

fram produkten fanns kvar i företaget; att en produktutvecklingsprocess

som hade stor betydelse för företaget kunde studeras; etc.

Det faktiska tillvägagångssättet blev en kombination av de nämnda två

vägarna, företag och produkt, med önskemålet om variation som urvals

kriterium. Variationen skulle avse företagens storlek och branschtill

hörighet samt produkternas tfnyhetsgrad" och karaktär av producent- resp

konsumentvaror. Först valdes därför företag. Vid den första kontakten

med företaget bestämdes sedan i samråd med respondenterna en specifik

produktutvecklingsprocess för studium. I stort sett avgjordes detta av

respondenterna inom ramen för kraven på att produkten tillmättes bety

delse av företaget, att dokumeni fanns tillgängliga samt att personerna

fanns kvar i företaget.
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Då företag kontaktades visade det sig vara en riktig bedömnin~att man

ogärna låter undersöka produktutvecklingsfunktionen. Av totalt 21 till

frågade företag avböjde 11 deltagande. De övriga 10 kunde ofta fatta

beslut först efter diskussioner med undersökarna. I de flesta fall var

ett omutligt anonymitetsskydd ett absolut villkor för deltagande, men

i vissa fall ansågs detta som en överdriven och onödig försiktighets

åtgärd. Några allvarliga försök att få studera flera processer i samma

företag gjordes inte, eftersom det bedömdes innebära alltför stora krav

på företagen. Företagen tillfrågades ett eller ett par åt gången och då

det önskade antalet uppnåtts avbröts,tillfrågningarna.

Som framgår av resultatpresentationen (kap 7-15) representerar de tio

företag, som ingått i undersökningen, tio olika branscher. De varierar

i storlek och typ från det lilla enmansföretaget till den stora multi

nationella koncernen. Produktutvecklingsprocessernas resultat sträcker

sig från typen smärre produktmodifiering över produkter representerande

betydande nyhetsgrad till typen innovation i världsskala.

Huvudundersökningens genomförande

Undersökningens genomförande kan belysas med en del siffror på dess -om

fattning. Projektledarna genomförde själva alla intervjuer, bearbetning

ar etc. Den första intervjun i huvudundersökningen,gjorde i januari 1970

och den sista egentliga intervjun i februari 1972. Efter denna avslutande

intervju har telefonkontakter ,och dylikt förekommit för ~ontroller etc.

Antalet intervjuade befattningshavare i de tio företagen uppgår till 50
st. Projektledarna har genomfört 52 st intervjuer, där de kortaste tagit

ca en timme och den längsta omkring fem timmar. Sammanlagt har de egent

liga intervjuerna tagit ca 70 timmar. De dokument som samlats in har

varit av varierande omfattning, från korta telegram till tjocka mark

nadsplaner och marknadsundersökningar. Dessa dokument har förts in som

utgörande en handling oavsett storlek. Antalet sådana handlingar uppgår

till ca 410.

Den metodologiska sidan av undersökningens genomförande redovisas i

kapitel 5. Här skall emellertid betonas att de praktiska erfarenheterna

av metoden visar att den process av kontroller ocn återkontroller som

användes, kräver ,en mycket stor arbetsinsats för förberedelser och upp

följning av varje intervju. Dessa olägenheter kan uppvägas av den ökade
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reliabiliteten hos data, som uppnås genom kontrollfrågorna. Detta för

farande måste bedömas som nödvändigt för att resultaten skall kunna an

vändas. Erfarenheten visar att de slutsatser som baserats på t ex den

första intervjun, successivt kan visa sig felaktiga. Efter ett antal

revideringar visar det sig senare att undersökarna närmat sig en stånd

punkt som bättre håller för de tillkommande faktauppgifterna. Det är

sannolikt en styrka om samma undersökare kan delta i undersökningens

alla faser och behandla samtliga undersökningsobjekt. Ett annat praktiskt

resultat av undersökningen är slutsatsen att den omständliga angreppsvägen

och kontrollproceduren inte bör förbigås om den är möjlig att genomföra,

samt att den som tänker använda fallmetoden måste anslå betydande tid

för varje fall. l )

l) Oxenfeldt (1964) betonar utifrån sina erfarenheter också dessa
aspekter.
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7 Ram för -fallanalysen')

Huvudtankar bakom fallanalysen

ao Analysen fokuseras på utvecklingsaktiviteterna mellan ide och lanse

ring och i synnerhet på aktiviteter som berör och/eller förändrar

produktegenskaper, partiell och/eller planerad marknad och planerade

marknads·föringsparametrar.

b. Iden till nya produkten (eller produktvarianten) ägnas mindre upp

märksamhet, liksom också lanseringsarbetet. Inga försök görs heller

att mäta hur produkten lyckas/misslYckas på marknaden. 2 )

c. Utvecklingsprocessen kan inte ses som en autonom process. Strukturella

förhållanden och andra förändringsprocesser än det studerade produkt

utvecklingsprojektet inom och utom företaget påverkar förutsättning

arna för utvecklingsprocessens förlopp och riktning. Analytiskt kan

dessa aktuella förhållanden och förändringsprocesser behandlas som

restriktioner för utvecklingsprocessen.

Fallanalysens uppläggning

'Analysen av iden bakom produktutvecklingsprojektet görs mot bakgrund av

den situation som företaget befann sig i under den period under vilken

iden uppstod. Speciellt intressant därvidlag är företagets konkurrens-

läge t ex försäljningsutvecklingt produkternas relativa ålder, utvecklings

kapacitet, förekomsten av konkurrensåtgärder.

l) Detta kapitel har författats gemensamt av Bengt Brodin och Jan Valdelin.

2) I och för sig hade mätningar av hur produkten lyckats/misslyckats på
marknaden varit väl förenligt med det process- och marknadsförings
inriktade synsätt som präglar undersökningen. Att så ändå inte har
skett beror dels på en nödvändig resursbetingad prioritering, dels
på önskan att basera intervjuerna på relativt färska och av marknads
mässig framgång/misslyckande inte snedvridna hågkomster.
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I stora drag görs analysen i detta avsnitt i följande huvudgrupper:

Situations
beskrivning

IIdekällor I
'----11..... 1 Id~ns grlll1d

IKarakteristika av id~n I

Huvudgrupperna utvecklas närmare nedan.

Utvecklingsfasen

De aktiviteter som har studerats i utvecklingsfasen syftar till att ge

.produkten egenskaper vad gäller

a. direkta produktegenskaper;

b. kvalitativa och kvantitativa egenskaper vad gäller

produktens potentiella och/eller planerade marknad;

c. kvalitativa och kvantitativa egenskaper vad gäller

planerade marknadsföringsparametrar.

Egenskaperna i punkt a - c kallas i fallanalysen för projektvärden.

Förändringen av dessa projek~värden sker genom en process. Följaktligen

kan förändringen av dem analyseras genom en beskrivning av de aktiviteter

som ingår i processen. En mera ingående analYs som enbart baseras på en

sådan beskrivning blir genom beskrivningens relativa svåröverskådlighet

svår att genomföra. Därför har analysen av projektvärdenas förändring

lagts upp på följande sätt:

6-Valdelin
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Processbeskrivning --------------------------------~..

I
/

f
\
\
\

/
/

/
/

Produkt
egenskaper

Tvärsnittsbeskrivningar

----------------------- Utvecklingsfasen -----------'

Tvärsnittsbeskrivningarna innebär att processen fryses vid utvecklings

fasens början och slut (och i vissa av fallen även i fasens mitt) och

uppnådda projektvärden noteras. I analysen av ett komplicerat socialt

system kan dock en sådan teknik aldrig helt renodlas; i själva verket

måste man arbeta både med ett rent tvärsnitt och en sammanfattning av

relevanta aktiviteter som ägt rum sedan den förra tvärsnittsbeskrivningen.

Tvärsnittsbeskrivningarna får annars ett lågt informationsvärde, 'eftersom

t ex målinriktningen, konsekvensen och kontinuiteten i handlandet går för

lorad. l )

Vid processbeskrivningarna ägnas särskilt stor uppmärksamhet åt att iden

tifiera beslut och information vilken har tillförts/inhämtats under ut

vecklingsfasens gång. En annan viktig punkt är som tidigare nämnts att

1) Ett tekniskt tillfredsställande sätt att lösa detta problem vore att
låta antalet tvärsnittsbeskrivningar bli oändligt stort, vilket inne
bär att tvärsnittsQeskrivningarna kommer att utgöra en sorts process
beskrivning. Då konfronteras vi å andra sidan med det tidigare på
talade problemet med processbeskrivningar: svåröverskådligheten.
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identifiera förändringar i projektvärdena och faktorer som kan förklara

dessa förändringar.

Utvecklingsarbetet kan inte ta vilken riktning som helst: Vilka projekt

värden som är möjliga bestäms av förhållanden både i företagets omgiv

ning och av företagsinterna faktorer. Ur analytisk synvinkel kan dessa

förhållanden betraktas som restriktioner på den totala mängden projekt

värden.

I fallanalysen särskiljs tre typer av restriktioner:

Marknadsföring generellt
(policy och använda para
metrar; existerande sor
timent etc)

Omvärldsrestriktionerl )

Marknad generellt
(företagets marknaders
kvalitativa och kvanti
tativa kännetecken)

· I Interna restriktioner

Resurser:
finansiella
maskiner och annan utrustning
kunskap
organisation

IProjektrestriktioner 1------...........
Projektets organisatoriska ram:

tid(splan)
arbet s forum
erfarenhet av liknande projekt

l) Även andra typer av omvärldsrestriktioner än marknads- och marknads
föringsrestriktioner kan påverka produktutvecklingsverksamheten. I
studien har emellertid valts att endast särskilja dessa båda faktorer.
Genom datainsamlingens uppläggning torde dock omvårldsrestriktioner
av annan typ, som i specifika fall haft en avgörande inverkan på ut
vecklingsarbetet, också ha observerats.
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Restriktionerna och särskilt då förändringar i restriktionerna noteras i

fallbeskrivningen genom tvärsnittsanalyser vid samma tillfällen som för

projektvärdena (dvs vid utvecklingsfasens början och slut samt i vissa

fall även vid dess mitt).

Under utvecklingsfasens gång kan restriktionern~ komma att ändras både

som resultat av åtgärder inom företaget eller av händelser utanför före

tagets direkta kontroll.

Restriktionerna kan också vara mer eller mindre absoluta och mer eller

mindre påverkbara. Interna restriktioner och i synnerhet projektrestrik

tioner kan förändras som följd av utvecklingsarbetet i det analyserande

projektet: ett medgivande att köpa en viss för företaget ny typ av maski

ner förändrar t ex den ram inom vilken utvecklingsarbetet kan bedrivas.

Av det skälet måste ibland aktiviteter rörande förändring av interna

restriktioner och av projektrestriktioner beröras även i processbeskriv

ningarna och inte bara i tvärsnittsbeskrivningarna.

Lanseringen

Som tidigare (sid 70) angivits har datainsamlingen endast i förbigående

inriktats på lanseringen av den utvecklade produkten. Ett av skälen till

detta är kriterierna vid urvalet av utvecklingsprojekt för undersökningen.

Projektet skulle befinna sig i nära anslutning tilllanseringstidpunkten

bland annat för att undvika efterrationalisering hos de intervjuade mot

bakgrund av hur väl produkten har lyckats på marknaden. Därför kan inte

lanseringsarbetet för de utvecklade produkterna analyseras mera i detalj

- några av produkterna var inte heller lanserade när datainsamlingen ägde

rum.

För överblickbarhetens skull redovisas i fallanalysen en enkel beskrivning

av lanseringen. Den görs antingen i form aven kronologisk sammanställning

av aktiviteterna under lanseringen eller - i de fall lanseringen legat

efter tidpunkten för datainsamlingen - i form aven redogörelse för de

planer som förelåg för lanseringen. l )

l) Att lanseringen över huvud taget ägnas intresse skall givetvis ses
mot bakgrund av studiens inriktning på projektvärdena marknad och mark
nadsföring. Hade observationerna i stället inriktats på t ex tekniska
problem, hade övergången till produktion i full skala i stället kommit
att beröras.
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Karakteristik av produkten: produkten i ett större sammanhang

på grundval av analysen av ide, projektvärden och restriktioner har av

snittet "Karakteristik av produkten" i fallbeskrivningarna utarbetats.

Avsnittet, som placerats först i varje fallbeskrivning, syftar till att

ge en sammanfattning av produktens (fysiska) egenskaper, användnings

område och användare.

I avsnittet placeras också prodcltten in i ett större sammanhang - en

isolerad analys aven produktutvecklingsprocess implicerar en alltför

överdriven bild av den utvecklade produktens betydelse. Först om pro

dukten ställs i relation till andra produkter erhålls en mera rättvisan

de bild. Produkten relateras därför till företagexs tidigare pro~ukter,

konkurrenternas produkter och användarnas tidigare lösning med avseende

på funktionella egenskaper, fysiska egens~aper och användningsområde.

Avsnittet innehåller också en del där produktens krav på företagets re

surser sammanfattas. Det sker genom en analys av vilka krav produkten

ställer på tillverkningen i relation till produktionsapparaten, på dis

tributionen i relation till distributionssystemet och på marknadsföringen

i förhållande till marknadsföringsmetoderna. Dessutom analyseras vilka

krav utvecklingsarbetet ställt på företagets utvecklingsresurser~

Fallbeskrivningarna

Fallbeskrivningarna är gjorda efter ovanstående principer och av dem finns

i föreliggande rapport Innovationsfallet, Tångfallet, Läromedels fallet,

Tobaksfallet och Distributörsfallet, samtliga utarbetade av Jan Valdelin.

I Brodins rapport finns Hygienfallet, Möbelfallet, Mutterdragarfallet,

Fläktfallet och Toalettfallet, vilka utarbetats av Bengt Brodin.

Brodins fallbeskrivningar är genomgående längre, främst beroende på en

större detaljrikedom i analysen. Detta torde dock inte påverka jämför

barheten fallen emellan, eftersom en gemensam analysram använts.

Nedan återfinns en redogörelse för hur fallbeskrivningarna disponerats

mera i detalj.
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Disposition av fallbeskrivningarna

Användningsområde

Använd~re

Produktens relation till

företagets tidigare produkter }

konkurrenters produkter

användarnas tidigare lösning

m.a.p.
{

funktionella/egenskaper

fYsiska egenskaper

användningsområde

Utmärkande krav på tillverkningen i relation till produktionsapparaten

Utmärkande krav på distributionen i relation till distributionssystemet

Utmärkande krav på marknadsföringen i relation till marknadsföringsmetoder

Utmärkande utvecklingskrav i förhållande till företagets resurser.

En analys av företagets si tuation under den period under vilken iden

bakom utvecklingsprojektet uppstod. Speciellt intressant i detta samman

hang är företagets konkurrensläge (t ex försäljningsutveckling, produktens

relativa ålder, utvecklingskapacitet, förekomsten av konkurrensåtgärder).

Analysen av iden sker mot bakgrund av si tuationsbeskrivningen i föregående

avsnitt.

Utveckling

Marknadsföring

Försäljning

Produktion
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Vetenskap

Uppfinnare

Utvecklingsbolag

Utbildningsorganisation

Konsulter

Konkurrenter

Leverantörer

Distributörer

Användare

!~§f~~~~~!~!~ bör utskiljas från källor

Marknads faktorer:

kundproblem

kund

konkurrensparametrar

imitation

Teknik och vetenskap

Produktion

Organisation och administration

nytt för företaget

nytt för marknaden

specifik

generell
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allmän

ej allmän

skriftligt material

personliga kontakter

införskaffande av förebild

eget

andras

modell eller ritning

faktisk produkt

skri ft.Iig } verbal form
muntlJ.g

(tvärsnittsbeskrivning) ~~Y~2~!i~S!f!2~~

Listas i respektive fall i anslutning i data

Produktens potentiella och/eller planerade marknad i kvantitativa

och kvalitativa termer

Produktens planerade marknadsföringsparametrar i kvalitativa och

kvantitativa termer
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(tvärsnittsbeskrivning) ~~y~~!!i~8~f~~~~

Företagets marknaders kvalitativa och kvantitativa kännetecken

Företagets policy och använda marknadsföringsparametrar; existerande

sortiment etc.

(tvärsnittsbeskrivning) ~~Y~~!!!~S~f!~~~

finansiella

maskiner och annan utrustning

kunskap

organisation

(tvärsnittsbeskrivning) ~~y~~!!!gg~!~2~~

tid(splan)

arbetsform

erfarenhet av liknande projekt

Beskrivningen inriktas främst p~ förändringar i projektvärden, men också

på projektinitierade förändringar av interna restriktioner och av projekt

restriktioner.
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Analysen av lanseringen görs i form aven enkel beskrivning. Den görs i

form aven kronologisk sammanställning av aktiviteterna under lanseringen

eller - i de fall lanseringen legat efter tidpunkten för datainsamlingen

'- i form aven redogörelse för de planer som förelåg för lanseringen.
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8 Innovationsfaliet: Företag och uppfinnare

Karakteristik av produkten

Produkten är en apparat t kallad F3, avsedd a.tt användas i olika. pro

cessindustriers flöden. Eftersom hela uppfinningen och utvecklingen

styrdes av pappersindustrins behov och de först utveckla.de appara

terna var avsedda för tillämpning i pappersindustrin, behandlas en

dast den användningen här. Övriga användningsområden är hittills så

vaga att de inte närmare kan beskrivas.

F3 är en form av filter som skiljer fibrer från vatten. Genom att man

varierar filterdukarnas masktäthet kan fibrer av olika grovlek skiljas

från varandra. F3 kan således skilja grövre fibrer från finare. Denna

funktion kallas här fraktionering.

I pappersindustrin kan F3:s filterfunktion användas i olika flöden

av vatten och massafibrer i syfte att

a) återvinna fibrer

b) åstadkomma. inre rening för återanvändning av vatten, samt

c) åstadkomma slutrening av processens avloppsvatten.

För att möjliggöra för alla läsare att tillgodogöra sig den fortsatta

redogörelsen är det nödvändigt att i korthet förklara vissa facktermer,

som används i pappersindustrin.

Pappersindustrin är till stor del en processindustri. Pappersbruket

får en input av bl a trä, vatten, kemikalier och värme, vilken leds

genom olika funktioner och ger en output av bl a massa och förorenat

vatte. Föroreningarna består dels av kemikalier, men dels också av

fibrer.
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Två av pappersbrukens funktioner skall här närmare beskrivas. Den

första är sliperiet. Till sliperiet transporteras trä, som behandlas

i slipar av olika slag. Vid denna behandling sprutas vatten över träet

i sliparna genom spritsrör. Från sliperiet kommer en bl~ndning av trä

fibrer och vatten. Den blandningen 'innehåller träfibrer av varierande

grovlek och längd, dvs den är inte särskilt väl definierad. Den andra

runktionen, som måste beskrivas, är själva pappersmaskinen. Den bygger

på att massa och vatten tas upp på en duk, kallad~. Viran äJ· en

vävnad utförd av metall eller syntetiskt material med olika maskstor

lekar allt efter den aktuella massa- eller papperskvaliteten så att

vatten och viss kvantitet fibrer tränger igenom. Det material, som

stannar på viran, behandlas vidare i maskinen och blir papper. Den

blandning av fibrer och vatten som silar igenom viran samlas upp och

leds vidare. Detta kallas bakvatten; Om bakvattnet direkt från pappers

maskinen leddes ut i avloppen skulle dels allvarliga externeffekter i

form av vattenföroreningar uppkomma, dels skulle pappersbruket gå miste

om fibrer och vatten som skulle kunna återanvändas. Med ledning av bak

vattnets halt av fiber kan de företagsekonomiska konsekvenserna för

pappersbruket beräknas.

För att i olika positioner i pappersbrukens flöden dels återvinna fib

rer, dels genomföra intern rening av vatten och dels genomföra slut

rening inför avloppet används traditionellt framför allt tre metoder.

En av dessa ~llas flotation och utföras genom att man i stora kar med

hjälp av luft och kemikalier får fibrerna att flocka och flyta upp

till ytan. En annan metod kallas sedimentation och utföres genom att

man i stället låter fibrerna. sjunka Q En tredje metod är att man genom

användande av olika~ skiljer ut fibrer ur flödet. Beroende på

positionen i flödet och därmed syftet med processen, på tidsåtgång,

på kemikalietillsatser, på utrymmeskrav, på investerings- och drifts

kostnader samt på önSkade papperskvaliteter och dessas variation läm

par sig de olika metoderna olika väl i olika fall. Alla tre metoderna

kommer till användning i pappersbruk över hela världen.

Med hjälp av ovanstående enkla beskrivning av pappersbrukets process

flöden kan ett antal tekniskt/ekonomiska problem och.potentiella eko

nomiSka inbesparingar för pappersbruken identifieras.



83

Ett sådant problem är de stora mängderna bakvatten. på grund av att

spritsrören lätt sätts igen, måste stora mängder färskvatten tillföras

r-ör att undvika igensättning. Till f51jd av de oerhört stora vatten

mängderna kan mycket små procentuella besparingar ge betydande eko

nomisk vinning. Detta reser frågan om att försöka. rena bakvattnet

så långt att det kan återföras i processen.

Ett liknande problem är de stora mängderna fiber som går ut i bakvatt

net. För att återvinna dessa pågår ständiga försök att göra fiber

återvinningen effektivar4e genom effektivare flotation, sedimentation

och filtrering. Även i detta. fall kan mycket små relativa förbätt

ringar ge stora ekonomiska vinster över ett år.

En orsak till låg effektivitet i fiberåtervinningen är att den in

gående bevattningsmängden är illa definierad med avseende på fiber

halten och fibrernas grovlek och längd. Detta beror i sin tur på de

föregående processernas stora variationsvidd. I både flotation, se

dimentation och filtrering kan lufttillsats, kemikalietillsats och

tidsåtgång etc teoretiskt beräknas, men dessa beräkningar förutsät

ter en känd input. Ju bättre definierade de ingående fibrerna är

desto effektivare kan fiberåtervinningen bli.

Ytterligare ett önskemål är att kunna separera fibrer efter både grov

lek och längd i samma process och därigenom få en väldefinierad output.

Detta skulle inte bara effektivisera fiberåtervinningen, utan också

underlätta styrningen av papperskvaliteten. Variationer i papperskvali-

teten kan åstadkommas genom variationer i massan med avseende på fib

rerna,s egenskaper, varför viss papperstillverkning förutsätter möj

ligheter att kontrollera fiberegenskaperna.

Slutreningen, slutligen., är ett stort problem i tider av strängare

krav på rening av industrins avfall o En stor del av vattenföroreningar

na i Sverige orsakas av pappers- och cellulosaindustrin. Den idea.lis-

ka slutreningen är givetvis den som kombinerar rening med återviiming.

Kan vattnet återvinnas minskar den absoluta mängden utsläpp, liksom

den absoluta mängden färskvattenintag.
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F3:s fraktionerfunktion kan ensamt och i kombination med flotation

och sedimentation bidra till löspingen av många problem t t ex både i

placeringar efter sliperier och i 'placeringar för bakvattenbehandling.

Apparaten består i huvudsak: av ett antal behållare och rör i meta.ll,

ett antal cylindrar med filterfunktionen samt reglerutrustning. Jäm

fört med konkurrerande filterapparater ger F3 framför allt hög re

ningsgrad och kapacitet samt möjlighet att använda finare maskor i

filtren. Vidare är den lättare att underhålla och mer störningsfri än

konkurrenternas. Den främsta nackdelen med F3 jämfört med konkurren

ternas är att den kräver större takhöjd. Den ger till skillnad mot

andra filtersteg lufttillsättnin~till det renade vattnet. Detta kan

ha såväl för- som nackdelar beroende på var i processen F3 sätts in.

För det utvecklande företaget var produkten ny och principlösningen

var ny också för världsmarknaden.

Jämfört med användarnas tidigare lösningar - sedimentation, flotation

och de tidigare befintliga typerna av filter - har F3, som indikerats

ovan, större reningsgrad ooh större kapaoitet i aktuella investerings

fall.

Både tillverkning, distribution och marknadsföring av produkten ställ

de krav som inte kunde uppfyllas av det utvecklande företagets egna

resurser - det hade varken produktionsapparat, distributionssystem

eller marknadsföringssystem. Däremot disponerade företaget tillräCk

ligt med finansiella resurser.

SituationsbeSkrivning

En betydande del av situationsbeskrivningen vid prooessens början har

redan presenterats genom ovanstående skiss av pappersindustrins behov.

Resten av situationsbeSkrivningen är i huvudsak en redogörelse för lä

get i det utvecklande 'företaget.
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Innovationssystem AB, !NVAS, är ett av många. framväxande s k utveck

lingsbolag. !NVAS hade vid tidpunkten för produktutvecklingsprocessens

börja.n en omsättning på mindre än fem mkr/år och färre än 100 an....

ställda. Eftersom INVAS var relativt nybildat och disponerade bety

dande finansiella resurser, var företaget öppet för många olika ideer.

mVAS' sökprocess styrdes aven prioritering som gällde som mål för

företagets verksamhet. I denna. ingick bl a dels att prioritera all

form av miljövårdsteknik och dels att främja uppfinnares och småföre

tags innovationer i fall där dessa inte förmådde exploa.tera en ide

eller uppfinning av egen kraft (9 INVAS var således särskilt mottag

ligt för miljövårdsuppfinningar från fristående uppfinnare.

Till sist bör situationsbeSkrivningen även innehålla ett påpekande

om att kraven på miljövårdande åtgärder vid produktutvecklingsproces

sens början under en längre tid tilltagit i styrka, samt att pappers

industrin aktivt sökte medel att rena sitt avfall i kombination med

återvinning av fibrer och vatten. Pappersindustrin sökte också efter

metoder, vilka tillåter införandet av automatik i prooessernae Detta

reser krav på att övervakning och underhåll skall kunna reduoeras,

dvs att alla apparater är stabila och/eller självreglerande.

Den ide som är grunden rör Innovationsfallets produkt är en teknisk

princip, i fortsättningen kallad principiden. Principiden är patente

rad och ligger till grund för apparaten F3.

Ett filter som fraktionerar fibrer bygger på att vätskan pressas mot

en filterduk. Dukens masktäthet och tryckfallet över duken reglerar

i förening vad som passerar genom duken. Både masktätheten ooh tryok

fallet är påverkbara inom vissa intervall. Problemen med tidigare be

fintliga filter har varit dels den nedre gränsen för maSktätheten

- som också bestämt gränser för filterfunktionen - dels att tryokfaI

let varit svårt att reglera ooh hålla konstant, speciellt vid paral

lellkoppling av flera filterpipor - varför apparaterna blivit insta-
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bila och krävt mycket bevakning och underhåll. Detta senare har varit

ett hinder för införandet av automatik. (Parallellkopp+ing av pipor

är nödvändig för att få tillräcklig total kapacitet, då varje pipas

kapacitet är begränsad.) Principen bakom de befintliga filterdukar

na har varit att vätskepelaren pressats mot en gaspelare bakom duken.

F3 bygger på principiden att ställa yätskepelare mot xätskepelare

samt att spruta input nedifrån, upp mot filterduken. Filtreringen upp

mot horisontellt placerad filterduk med vätska mot vätska ingår i pa

tentansökan ooh har givit stora utvecklingsmöjligheter. Omedelbara

fördelar är dels a.tt stabilitet är lätt att uppnå även vid parallell

koppling beroende på den större trögheten i vätskan jämfört med gasens,

dels att vätskepelaren medger finare masktäthet. Tryckfallet över

duken reglera.s av vätskepelaren bakom duken. Sprutningen "nedifrån

och uppu bidrar också till skapandet av jämnhet och stabilitet i fil

terfunktionen.

Ur INVAS' synvinkel var idekällan extern. Den kom från en uppfinnare.

Iden förmedlades också till INVAS genom uppfinnaren.

Principidens grund är pappersbrukens produktionsbehov och baseras på

teknik, som uppfinnaren tillägnat sig genom mångårig erfarenhet av

branschens teknik: och produktion samt genom mångårig uppfinnarverksam

het inom området.

Principidens innehåll var nytt för både företaget och marknaden. Iden

var före patenteringen ej allmänt tillgänglig.
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Initiativet till idens överfö~ande til~ företaget var uppfinnarens.

Dess uttrycksform var dels ritningar och dels en laboratorieprototyp

som visades i produktion. Iden överfördes genom personlig kontakt.

Utvecklingsprocessen

Eftersom idens uppkomst och prototypens tillkomst gjordes oberoende

av INVAS ,. behandlas lämpligen dessa steg, kallade idefasen, åtskilda

från företagets aktivitet, kallad utvecklingsfasen.

Idåfasen

Som redan antytts utspelades idåfasen utanför det utvecklande företa

get, nämligen i en uppfinnares verksamhet. Det väsentliga i denna. fas

är hur uppfinnarens lå.ngva.riga. praktiska erfarenhet i papp'ersindustrin

i kombination med idårikedom leder fram till en rad uppfinningar. Ida

fasen för det här studerade projektet avslutas med principidåns upp

komst 1970.

Under 1910 kom uppfinnaren på iden att aels ställa filtret '~pp ooh

ned", dvs att spruta vätskan upp mot filtret, dels att ställa vätska

mot vätska på respektive sidor om filterduken. Denna principide patent

Sikt·es under 1970 och uppfinnaren började arbeta på en prototyp, F2.

Principidens framväxt kan sammanfattas på följande sätt:

den främsta källan för uppfinnarens ideer och patent har varit

hans praktiska erfarenhet i kombination med teoretiska kunskaper

och styrning mot olika problemområden

styrningen mot problemområden har Skett antingen direkt genom pap

persbrukens problem eller indirekt genom forSkares oCh andras be

skrivning av problemområden

genom en cellulosafabriks behov av nytt blekeri uppkom problemområdet

hartsavskiljning (långa fibrer från korta)

7-Valdelin
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via en forskares kontakt med uppfinnaren förmedlades problemom

rådet "grova fibrer från fina"

problemområdet fiberåtervinning ooh bakvattenrening uppstod dels

pga att marknaden för hartsavSkiljning mättades och dels pga de

stora bakvattenflödenas potentiella apparatbehov

fiberåtervinning ooh bakvattenrening aktualiserades som sökområden

av den nordamerikanska miljölagstiftningen och därav föranledda

uppdrag åt uppfinnaren

praktiska experiment med en prbtotyp gav uppslag till en ny prin

cipide.

Utvecklingsfasen

Genom uppfinnarens goda kontakter med industrin var det lätt för ho

nom att få arbeta med experiment och prototyper i olika bkk. Han fick

lov att inleda försök på pappersbruket PROTO, där han installerade en

prototypapparat utförd i plexiglas. Uppfinnaren inbjöd representanter

för olika företag till visning av apparaten våren- 1970. Tidigt på vå

ren 1970 pågick så kontakter med flera utländska och inhemSka tillver

kare av liknande apparatur. I detta skede togs 'också kontakt med INVAS.

Snart inbjöds, i slutet av maj 1910, INVAS till en demonstration av

prototypen på PROTQ-bruket.

I mitten av juli 1970 var uppfinningen formell t inkörd i mVAS' orga

nisation. Den var då patentsökt tidigare samma år och förelåg i funk

tionsprototyp i plexiglas, vilket möjliggjorde studium av-dess prin

cipiella funktionssätt: fraktionering med vätska mot vätska "nedifrån

och upp". Uppfinnarens apparat gick vidare ut på att detta skulle kom

bineras med flotation i samma apparat.
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på mVAS fanns en beredskap att organisatoriskt ta hand om inkorrum.nde

projektförslag. Där fanns en a.vdelning för projektbere~ingt som an

svarade för bl a projektvärdering och marknadskontakt, samt en avdel

ning för projektadministra.tion, vilken inkluderade ett konstruktions

kontor. Vissa personer i företaget ha.de som uppgift att ta emot upp

finnare, initiera projekt, etc.

För F3-projektet tillsattes en projektgrupp bestående av konstruktions

kontorets chef, en tekniker och en ekonom/marknadsförare. Vidare en

gagerades uppfinnaren som konsult.

Enligt INVAS' system för projekt görs först en inledande beredning a.v

ett förslag, därefter kan optionsavtal träffas och slutligen ett ex

ploateringsavtal.

Både arbetsformer, erfarenhet från liknande ärenden, personalens funk

tioner etc gjorde att projektets organisatoriska ram från början fun

gerade väl.

De finansiella resurserna var goda på INVAS t varför eventuella behov av

maskiner etc kunde tillgodoses genom köp utifrån.

Den trånga sektorn för F3-projektet skulle i stället bli kunskaperna

om fiberåtervinning och slutrening, kunskaperna överhuvud om pappers

brukens teknik och produktionsmetoder samt kunskaperna om branschens

försäljningsmetoder, efterfrågan, inköpsprocesser, konkurrensförhållan

den etc. Då uppfinnaren kontaktade mVAS fanns där ingen personal som

hade dessa-kunskaper, vilket gjorde att företaget i början fick basera

sig på uppgifter från uppfinnaren, i viss mån kompletterade med uppgif

ter från tekniker på pappersbruk.
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Efter det att en tekniker från INVAS diskuterat med uppfinnaren i slu

tet av maj 1970 och förmedlat synpunkter till chefen för projektbered

ningen, gjordes på uppfinnarens inbjudan under samna vecka ett besök

på PROTO pappersbruk för att studera den patentsökta funktionsproto

typen. Diskussioner fördes vid det tillfället med brukets tekniker och

prover analyserades i brukets laboratorium. INVAS , representanter tyckte

sig finna att apparaten var påfallande stabil, att regleringen fungerade

fint, att filterfunktionen var tilltalande, men att flotationseffekten

ej kunde uppskattas på detta stadium.

Den fUnktionsprototyp, som demonstrerades på PROTO-bruket och som så

ledes låg till grund för INVAS'" fortsatta engagemang, var kopplad till

flotationsfUnktionen genom att filtreringen och flotationen var kombi

nerad i en enhet (jfr figur 8:1).

Input

Grov
fraktion

Fin
fraktion

Den yttre ramen är
flotationSkammaren

Figur 8:1: Den ursprungliga enhetliga funktion~prototypen från

våren 1970.
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Den marknad, som utvecklingen inriktades på, var cellulosamaskinerna

i vä'rlden. Några andra alternativ diskuterades inte under maj-juni

1910. Antalet cellulosamaskiner uppskattades och den siffran blev den

pot.entiella totalma:rknaden. Vidare uppskattades hur många apparater

man skulle kunna sälja. i Sverige och i världen inom ett och inom fem

år. Den enkla kalkylen resulterade i en beräknad omsättning på 150

mkr under fem år.

För marknadsföringen gjordes en del uppskattningar av brukens behov

och tänkbara för- och nackdelar. Från teknikerna på PROTa-bruket kunde

prisuppgifter på avfallsvattnets beståndsdelar erhållas. Genom att

jämföra två flöden för PROTO-bruket, ett med apparaten och ett utan

den, kunde kostnader och. intäkter förknippade med apparaten beräknas.

De intäkter som angavs var återfört vatten, återfört f yllnadsmedel ,

återförd fiber samt frånvaron av kemiska tillsatser för flotation och

sedimenta.tion. Dessutom angavs miljövård som en vä.sentlig, men ej

kvant~fierbar intäkt. Mot dessa intäkter ställdes kostnader rår inköp,

underhåll och service etc på apparaten. Kalkylen gav ett intäktsöver-

skott för köparen.

Ovanstående projektvärden sammanfattades i en PM i början av juni

1910. I stort sett all aktivitet från INVAS' sida fram till tiden

för optionsavtalet sköttes aven tekniker. Strax efter besöket på

PROTo-bruket flyttades prototypen till TEST-bruket för att provas

i ett annat vatten. INVAS' tekniker besökte också TEST strax efter

flyttningen dit. Vid detta besök var det elavbrott på bruket, varför

apparaten inte kunde studeras i drift. I stället kunde INVAS' man

studera de protokoll som TEST-brukets tekniker gjort.

I sin PM sammanfattade teknikern vad som hänt i fallet, bifogade upp

gifterna från teknikerna på PROTO och. TEST och en branschskrift om

fiberåtervinning samt redovisade sin kalkyl över kostnader och intäk

ter för en köpare (refererad ovan).
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Dessutom innehöll PM:n en kalkJTl över INVAS" kostnader för beredning

och option samt ett förslag till uppläggningen av ett eventuellt ut

vecklingsarbete och till formerna för en eventuell företagsbildning.

Till följd av upp~innarens långa erfarenhet, hans tidigare uppfinningar

samt hans goda kontakter med pappersbruken bedömdes förutsättningarna

för fortsatt utveckling som goda.

Under juni beräknades tiden för framtagandet aven prototyp som skulle

provas i flera bruk. Med utgångspunkt i ett resursförslag som uppfin

naren lämnat beräknades utvecklingstiden till sex månader~ Detta re

sursförslag var: uppfinnaren, en konstruktör och en verkstadserfaren

ingenjör. Man utgick vidare från att verksamheten' skulle byggas kring

ett fristående aktiebolag,då helägt av uppfipnaren.

I slutet av juni presenterade enmansberedaren ett program för utveCk

lingsa.rbetet. Det byggde på ett förslag till optionsavtal som redan fö

relåg och dess främsta syfte var att styra uppfinnaren i hans egenskap

av konsult i projektet. Programmet fastlade följande:

konstruktionsarbetet skulle handhas av !NVAS" ritkontor

tillverkningen aven prototyp om 1000'minutliters kapacitet Skulle

ske på en mekanisk verkstad

samarbete med ett större pappersbruk var ett krav för programmet

(man visste då att TEST-bruket var intresserat och hade underkapa

citet på filtersidan)

tidsmässigt inplacerades säljbesök från uppfinnarens sida på andra

bruk

det utländska patentläget Skulle undersökas.

Programmet innehöll också projektbudget.
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I samma PM fanns också produktkalkyl t prisprognos och ma.rknadsprog

nos. Under de tre veckor som gick från bör jan av juni hade både pro

duktens egenskaper, prisprognosen och marknadsprognosen hunnit utvid

gas och närmare klarlagts.

En produktkalkyl gjordes för att beräkna tillverkningskostnaderna. I

den beräkningen specificerades vissa produktegenskaper:

kapacitet i minutliter

filterarea per cell

filterkapacitet i antal celler

materialet: syrabeständigt rostfritt stål

seriestorleken

reglerdon

standardkomponenter

plåtarea och plåttjocklek.

Prisprognosen innebar en beräkning av vilka priser som kunde bli mOJ

liga. att ta ut på apparaten. Den gjordes genom att beräkna break

even-kostnader ur köparens synvinkel för olika kombinationer av hos

apparaten uppnådda funktioner och priser på beståndsdelar i vattnet.

'1Högsta pris" sattes följaktligen lika med kundens besparing. Följan

de alternativ på uppnådda funktioner beaktades:

(asteriSkerna utmärker den för varje alternativ förbättrade dimen

sionen)

I fiberfrånskiljning
kemiSka tillsatser
ingen vattenåterföring
(liknande flotation
eller sedimentation)

II fiberfrånSkiljning
kemiska tillsatser
vattenåterföring*
(utan flotation)
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III fibe~frånskiljning

inga kemiska tillsatser*
vattenåterföring

IV effektiv fiberfrånskiljning*
inga kemiSka tillsatser
vattenåterföring

V effektiv fiberfrånskiljning
inga kemiSka tillsatser
vattenåterföring
rent avloppsvatten*

För varje alternativ beräknades priser per minutliter. Skillnaden mel

lan alternativ I, det sämsta., och alternativ V, det bästa, blev i ab

soluta tal mycket stor: priset per ~inutlit"er var för alternativ V unge

fär 5 gånger hÖgTe än det för a.lternativ l. Betydelsen av att uppnå de

olika funktionerna stod därmed klar.

De tre veckornas enmansarbete medförde också en revidering a.v marknads

prognoserna. Beräkningarna hade nu förfinats så att f"drsäljningsenhe

ten var filterceller om 500 minutliter, vilka kunde kopplas fö~ större

kapacitet. Med utgångspunkt från antalet ,pappers~Skiner av "medel

storlek" i världen kunde den totala ba.kvattenmängden beräknas och följ

aktligen också den totala marknadspotentialen för celler. _~fter ber~k

ningar av branschens årliga kapacitetsökning och utbytesinvestering

kunde den årliga nettoinvesteringen beräknas. Därefter uppskattades

marknadsandelarna i Sverige och i världen.

Uppfinnaren framhöll i detta skede att apparaten kunde k~itetsfrak

tionera, flotera och vara potentiell slutreningsapparat.

De beräkningar som grundades på ovanstående uppSkattningar och funde

ringar gav en internränta som låg högt över kraven på ett projekt i

företaget.

I början av juli skrev uppfinnaren en PM om apparatens tekniska möjlig

heter. Samma vecka. höll företaget ett sammanträde _där enmansberedarens



95

och uppfinnarens material diSkuterades. Prototypernas utseende disku

terades, ett mer detaljerat arbetsprogram fastslogs Qch en del tid

punkter fixerades. De marknadsmässiga aspekterna bedömdes som till

räckligt positiva och de tekniSka övervägandena ledde till att man an

såg apparaten praktiskt genomförbar och hanterbar i produktion. Skep

sis riktades främst mot prototypens reglerfunktioner.

De bedömningar och det material som förelåg i början av juli blev un

derlag för beslutet om optionsavtal. Dittills'hade systemet planerats

som innehållande både fraktionering och flotation. Senare föll flata

tionsfunktionen bort ur försöksprogrammen och detta kompenserades av

andra. fördelar.

Andra veCkan i juli 1970 undertecknade uppfinnaren och INVAS ett op

tionsavtal som löpte till den 31.12.1970 med möjlighet till förläng

ning till längst den 31.3.1911. Optionsavtalets syfte var för !NVAS"

del att skapa underlag för ·beslut vid· optionstidens utgång. För

att uppnå detta syfte Skulle följande steg vidtas:

uppbyggnad ooh provning av prototypanläggning

utifrån teori ooh provresultat skulle prooesskalkyler utföras för

att ge dimensioneringsuppgifter för konstruktion av kommersiell

anläggning samt kvant i tativa och kvalitativa gränsvärden för

garantiåtaganden

marknadsanalyser med intäktsprognoser samt preliminär marknadsfö

ringsplan för dotterbolaget

planering och kalkylering för kommersiellt projekt efter options

tiden.

Vid denna tidpunkt tillsattes den förut nämnda projektgruppen för pla

nering ooh kontroll. D7n tekniker som utfört beredningen fortsat~e att

arbeta på projektet på tredjedelstid ända fram till den 31.3.1971 •. Han

utförde teoretiska studier av ämnet "behandling av vatten" med till en

början tonvikt på flotation, efter~o~ den funktionen ej.fungerat i
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PROTO-bruket. Arbetet bestod till stor del i att utifrån självstän

diga studier få möjlighet att ko~trollera uppfinnarens uppgifter om

apparaten. Det målet uppnåddes ookså. Från och med september 1970 en

gagerades uppfinnaren som konsult i projektet.

Företagets egentliga projektstart inföll i juni 1970 då särskilt anslag

gavs till projektet.

Konstruktionen aven pilotanläggning inleddes i juli. Den Skulle vara

flexibel till sin konstraktion så att olika tekniSka lösningar Skulle

kunna provas.

I august.i frångicks tanken, som man först haft, att lägga. filterenhe

terna inuti apparaten. Av serviceskäl lades i stället filterenheterna

uta.nför apparaten.

Ett testschema för olika kopplingar etc utarbetades för att bilda un

derlag för prover då pilotanläggningen blev klar.

I september gjordes beställningar för tillverkning av anläggningen.

Under oktober-november Skedde tillverkningen och i början på december

1910, sju månader efter uppfinnarens företa kontakt med !NVAS, var den

3-4 meter höga apparaten klar för installation.

Eftersom optionsavtalet löpte ut vid årsSkiftet var det uppenbart att

INVAS inte skulle hinna genomföra. de nödvändiga proverna. Utvecklings

arbetet hade försenats bl a pga att det i prototypen hade uppstått svå

righeter att köra flera filterenheter samtidigt i apparaten. Därför

utnyttjade INVAS optionsavtalets förlängningsmöjlighet till den 31.3.

1911.

I november 1970 anställdes två konstruktörer, som fr o m februari 1911
Skulle ingå i projektet.

Därmed tillfördes projektet kunSkaper med avseende på de speciella för

hållandena i pappersindustrin.
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Parallellt med apparatens färdigställande i december oCh startandet

av prover i januari-februari a.rbetade en man med marknadsanalys. Detta

arbete pågick från mitten av-december till mitten av februari 1971.

Marknadsanalysens syfte var att·kartlägga marknadsförutsättningarna

för fiberåtervinn-ingsapparater. Anledningen till att undersökningen

b~gränsades till fiberåtervinning var att INVAS ansåg att varje pro

dukt skall bära sig i~om sitt huwdområde för att den ska.ll vara intres

sant. !Ylan ansåg alltså att apparatens huvudområde var fiberåtervinning.

Vidare baserades marknadsanalysen på att ett fungerande flotations

steg var nödvändigt för att apparaten Skulle kunna säljas.

I mitten av februari rapporterades resultatet av marknadsundersök

ningen i en PM. Den innehöll följande moment:

beräkning av marknadspotentialen. Källorna t·ill detta var flera:

a) teknisk kapacitetsberäkning med data från bruken och från le

verantörer. Vidare data från forskningen genom olika forsknings-

institut

b) efterfrågebedömning i Sverige genom utfrågning av leverantö

rer·. Från dessa siffror skattades världsefterfrågan. Samtliga

dessa siffror gav ungefär samma resultat. Investerings?ehovet

i fiberåtervinningsapparatur i världen befanns vara tillräck

ligt stort för en satsning

konkurrentbedömning, som till stor del byggde på intervjuer med

konkurrenters försäljare och teknike~. Man frågade om konkurrens

parametrar och det kvalitetsmässiga läget, om betalningsvillkor,

om hur konjunkturkänslig efterfrågan är m m. n-lVAS ,identifierade

ca 10 företag s.om sålde filteranläggningar i Sverige och kunde

ange dessas omsä~tning i Sverige och i världen•.Även agentsyste

met kunde kartläggas
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kartläggning av inköpsprocessen genom folk som sålt på industrin

eller arbetat som leverantörer till industrin. En ganska detalje

rad beskrivning i olika faser blev resultatet

slutligen gjordes också en prognos över ttbehovsutvecklingentt g~nom

utfrågning av leverantörer och av pappersindustrin själv. Ökningen

av behovet av fiberåtervinningsapparatur och den därmed ökade po

tentialen för F3 motiverades med i huvudsak följande synpunkter:

a) Ekonomisering: ökat behov a.v återvinning av fiber och återan

vändning av framför allt spritsvatten i kombination med dålig

verkningsgrad i befintlig flotationsapparatur.

b) It1il,iövård: behov av minskade vatten- och fiberutsläpp.

c ) Papperskvalitet: behov av fraktionering för bättre styrning av

olika papperskvaliteter.

Vi kan se hur marknadens beskrivning och prognoserna påverkats av den

vikt som lades vid flotationsdelen i apparaten. T ex dras följande

slutsatser i marknadsundersökningen:

behovet av~ fraktionering är begränsat till den del av den

svenska pappersproduktionen som gör kvalitetspapper, dvs den behövs

inte för kraft- och tidningspa.pper

en fUngerande flotationsdel är en nödvändig förutsättning för fram

gång på marknaden.

Från marknadssidan gjordes därför en rekommendation för det fortsatta

utvecklingsa.rbetet, nämligen att det skulle inriktas på att klara

floCkningstekniken som är nödvändig för flotationen. Detta ansågs böra

vara klart innan exploatering i full Skala börjar.

Innan optionsavtalet' löpte ut hade INVAS velat genomföra ytterligare

en etapp i marknadsundersökningen, som skulle kartlägga hela industrins

anläggningsstruktur. Det visade sig att detta hade gjorts av bransch

organ. !NVAS fick dock inte huvudmännens tillstånd att ta del av detta

material förrän optionsavtalet redan förlängts.
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Genom att" mar~spotential ooh konkurrenter bedömts efter en Skala där

ett flotationssteg ingiok i F3, blev resultatet annorlunda. än det hade

blivit om man undersökt med "utgångspunkt i enbart filterfunktionen.

Enligt en tekniSk bedömning av konkurrensen på~ filterfunktionen

fanns 1911 endast två konkurrenter i Sverige.

Under slutet av februari och mars börjar den ene av de nyrekryterade

teknikerna. att genomföra mätningar på pilotanläggningen i TEST-bruket.

Den hade då varit installerad sedan mitten av januari. Tillsammans med

uppfinnaren mätte han kapaciteter, effekter ooh avvattningsförmåga i

olika provkörningar för att undersöka om apparaten hade nyhetsvärde.

Dessa mätningar avsåg fraktionerdelen.

I bör jan på mars rapporterar projektledningen en del goda resultat

större kapaoitet än väntat i fraktionerdelen

balansen mellan filtren br~ vid parallellkopplade enheter och få

driftsstörninga,r

servioe lätt att utföra under funktion

grovfraktionens konoentration är hög.

Projektgruppen beslutar att fortsatta prov skall göras inför exploate

ringsbeslutet. Det som återstår i projektet anses vara formgivning av

fraktionerapparaturen ooh fortsatta flotationsundersökningar med målet

ett komplett system för fraktionering~ flQtation. Projektgruppens

kalkyl på produkten arbeta.r med följande användninp:sområden:

fraktionering som komplement till filter och notation inom pappers

industrin

Skyddsfilter, samt

fraktionering med avseende på fibertyp (olassifier) på exempelvis

sliperier.



100

Grundi den för produkten var vid denna tidpunkt följaktligen fraktione

ring för att Skilja ut de grova fibrerna och därefter flotation av de

fina fibrerna. Flotationsdelen ansågs nödvändig i apparaten för att

uppnå alternativ V (jfr s 94 ).

De positiva resultaten av marknadsundersökningen och av mä.tningarna.,

gjorde att optionsavtalet förlängdes omkring den 31.3.1971. !NVAS hade

uppenbarligen inte haft tillfälle att prova produkten eller att bli

övertygat om dess tekniska förtjänster. Därför kunde inte INVAS ingå

exploateringsavtal vid denna tidpunkt. Men de nämnda positiva fakto

rerna gjorde a.tt INVAS inte ville släppa projektet, utan föredrog att

~örlänga optionsavtalet. Det löpte därmed fram till den 31.12.1911. I

målet för avtalet ingick att tillverka. och prova tre kommersiella

apparater.

Studium av flotationseffekt gjordes i ett tidigt skede, men då det

visade sig att störningar erhölls pga den stora medföljande luftmäng

den, koncentrerades de inledande försöken under slutet av januari och

början av februari på att få de parallella elementen att fungera. Un

der april och maj mättes båda enheterna. Tidigare hade fraktionering

och flotation varit i en sluten enhet (jfr fig 8:1). Vid '-aktuella kapa

citeter visade det sig att flotationen behöver ett avsevärt större

tvärsnitt på apparaten. Volymkraven blir helt orealistiSka samtidigt

som flotationseffekten inte vinner på arrangemanget.

I april modifierades pilotanläggningen i syfte att genomföra flota

tionsförsök. Vid de praktiSka försöken fann man.att man visserligen

lyckades uppnå flotation, men inte till högre verkningsgrad än konven

tionella anläggningar.

Man fann att ett överskott av luft gick igenom filtret med resultat

att vätskan i flotationskärlet rördes om. För flotationen krävs emel-
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lertid :flockbildning och om vätskan rörs om alltför häftigt för

hindras den nödvändiga flockbildningen. Apparaten måste därför föränd

ras så att överSkottsluften från filterenheten avskildes genom ett se

parat rör. Från filterenheten leddes finfibern till en separat flota

tionskammare (jfr fig 8:2).

input.....-. r---......- ....

överflödig luft

flotations
kammaren

Figur 8:2: Modifierad konstruktion med hänsyn till flotationsproblem

(våren 197~).

Man lyckades uppnå flotation i de modifieringar och praktiSka försök

som gjordes, men verkningsgraden var inte alls märkvärdig, inte ens

högre än i konventionella anläggningar. I stället kunde således flo

tationsdelen ersättas av i företagen befintliga flotations- eller se

dimentationsanläggningar.

Det ovan refererade hade givetvis kommersiella aspekter: med enbart

filterenhet skulle apparatens pris gå ned med hälften och effekten
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tillsammans med köparens befintliga anläggningar Skulle bli högre.

r stället Skulle fortsatt utvecklingsarbete satsas - efter F3:s lan

sering - på att utveckla en flotationsanläggning för kombinering med

F3.

Då konstruktionSarbetet inleddes hade således produkten förändrats

genom praktiska försök med pilotanläggningen. Under hela konstruk

tionstiden, från maj till och med juli, och under hela den efterföl

jande tiden av fortsatta försök och mätningar på den första appara

ten arbetade konstruktörerna i intim kontakt med praktiken. De pend

lade mellan ritborden oCh pappersbrukets rör. Denna nära kontakt med

apparatens praktiska fungerande var en avgörande faktor fÖ,r många re

au1tat vilka -ej kunde förutses teoretiskt.

Konstruktionsarbetet inriktades tack vare de tidigare försöken på en

fraktioneringsapparat, där flotationen skulle ske helt separat. Appa

raten skulle således kunna anslutas till befintliga rör, flotations

anläggningar etc. Den skulle kunna placeras i intern rening, vilket

fastställde kapacitetskravet. Kapaciteten fastlades till 1800 minut

liter, vilket var baserat på en bakvattenmängd från en pappersmaskin

på 1500-2000 minutliter. Apparaten skulle kunna underhållas under

drift. Den skulle vara tillverkningsmässigt och estetiskt gynnsam.

En jämförelse med- konkurrentprodukters styrka och svagheter gav de

taljtips för konstruktionsarbetet. Konstruktörernas tidigare erfaren

het var härvidlag till stor hjälp.

I maj var ritningarna klara och uppha~d1ing av två apparater genom

fördes. I juli blev den första a.pparaten klar, medan den andra. hölls

halvfärdig. för kontroller och eventuella modifieringar.
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Apparatens slutliga utseende är nära nog identiskt med den första

Skiss, som en av konstruktörerna gjorde. Men apparaten, F3, innehål

ler en rad detaljer och dessa har diSkuterats fram och åter. Genom

teoretiska analyser och praktiSka prover på pilotanläggningen prövades

alla detaljer in i det sista, dvs tills den planerade tiden löpte ut.

Det skulle senare visa sig att apparatens egenskaper i många avseenden

blev mycket bättre än väntat, varför konstruktörernas självständiga,

praktiska arbete måste tillmätas en viktig roll i processen.

Lanseringen av F3

I april 1971 fastställdes att målet för INVAS # dotterbolag, det som

ursprungligen varit uppfinnarens eget,'under 1971 var a.tt försälja tre

stycken kommersiella fraktionerutrustningar. Dotterbolagets framtida

mål fastställdes till att bli att utveckla produkter för processindust

rin med inriktning på återvinning, avskiljning och sortering av par

tiklar i suspension samt att marknadsföra produkter och system genom

anlitande av samarbetspartners som förfogar över försäljningsorgani

sation.

ltarknadsföringen skulle genom avtal omhändertas aven större tillver

kare och marknadsförare av sedimentationsutrustning. Genom det avtalet

uppnåddes också kravet på att tre anläggningar skulle säljas under

1971.

Efter det att F3 gått fem veckor i kontinuerlig drift redovisades

följande tekniska bedömning:

apparaten är mycket stabil med installerad reglerutrustning

den nominella kapaoiteten kan med största sannolikhet ökas med 40 %

det är möjligt att anvärida mycket fina filterdukar

slipstolen är en av många tänkbara applikationer inom cellulosa

industrin

8-Valdelin
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tillämpningar finns även i andra processindustrier såsom fiskeri

industri, slakterier och andra livsmedelsindustrier

fraktionerutrustningen tycks motsvara de krav på tillförlitlighet

som ställs inför övergång till helautomatiserade datastyrda pro

cesser inom cellulosaindustrin.

Sammanfattning av Innovationsfallet

Uppfinnaren spelar en central roll i Innovationsfallet. Han är både

källa till produktens. principidå ooh aktiv förmedlare av iden till det

innovarande företaget.

Genom teoretiSka baskunskaper och en lång praktisk direkterfarenhet av

vissa problemområden tillägnar sig uppfinnaren en kompetens att arbeta

med sökandet efter lösningar på olika problem i pappersbrukens indust.

riella processer. Principidån till den aktuella produkten uppstår

efter en impuls från ett praktiskt problem i bruken.

Trots att uppfinningens betydelse ligger både i produktionsekonomi,

miljövård ooh produktkvalitet ooh trots uppfinnarens tidigare sekvens

av uppfinningar stöter han på problem då han söker en exploatör bland

tillverkande företag. När han slutligen vänder sig till ett litet ut

vecklingsbolag med tillräckliga finansiella resurser, möter han där ett

positivt intresse.

Därefter träder två faktorer i förgrunden som förklaringar till det

lyckade slutresultatet av processen. Den ena är pappersindustrins vil

lighet att tillhandahålla provplatser och erfarenheter och den andra är

det praktiska samarbetet mellan uppfinnaren och företaget.

Apparaten visade sig slutligen - efter vissa dramatiska mellanspel 

bli oförklarigt bra (i den meningen att vissa eftersträvade egenskaper

inte gick att förutse teoretiskt) i vissa dimensioner. Apparatens an

vändningsområde blev därför partikelrening och slutrening generellt t

i stället för att vara begränsat till fiberåtervinning i pappersindustrin.

Dessa dimensioner var framför allt kapaciteten och verkningsgraden. Helt

oväntat och unikt finmaskiga filterdukar kan användas, vilket ger en

potential för all partikelrening.



105

9 Tångfallet: Ny teknik för nya kundgrupper

Karakteristik av produkten

Tångfallet behandlar utvecklingen aven serie tänger, kallad Microserien.

Tångserien består av 14 stycken typer av tänger, vilka tillsammans täcker

ett stort användningsområde genom att de enskilda typerna kompletterar var

andra. Inbördes skiljer sig tängerna från varandra genom att käftarna har

olika utseende. Varje käft tjänar ett speciellt ändamål. De 14 tängerna be

traktas här som ett system därför att de utvecklades och marknadsförs som

en produkt och därför att de i anvåndarsituationen ofta kan betraktas som en

produkt.

Den mest utmärkande gemensamma fysiska egenskapen hos Microserien är käftar

nas dimensioner: de är samtliga mycket små och genom denna miniatyrisering

lämpar sig serien för användning i t ex precisionskrävande monteringsarbe

ten, där det utrymme som står till buds är mycket litet.

Microserien skiljer sig från det utvecklande företagets tidigare produkter

först och främst genom att käftarna är spetsigare och mindre. Vidare är Micro

serien tillverkad med en metod som ger avsevärt högre grad av precision än ti

digare produkter. Genom att materialet är svenskt, legerat verktygsstål upp

nås också högre hårdhet.

De ovan nämnda egenskaperna innebär ur användarnas synvinkel dels att livs

längden på tängerna ökar och underhållet blir mindre, dels att användandet

blir smidigare och kan ske med större precision än med företagets tidigare

produkter"

Vad som sagts om jämförelsen mellan Microserien och det utvecklande företa

gets tidigare produkter gäller också för jämförelsen mellan Microserien och

de konkurrerande företagens produkter. Då produkten lanserades fanns ingen

jämförbar konkurrentprodukt med avseende på käftarnas miniatyrisering, pre

cision, livslängd och pris.

Produktens nyhetsvärde ligger i miniatyriseringen, att dubbelleden inte är

smidd utan är precisionsbearbetad och att dess friktionsmotstånd och spel

justeras med skruv och mutter. Vidare är käftarna precisionsslipade i maskin
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och gjorda av verktygsstål. Detta ger en helt ny typ av tånger. Nyhetsgraden

härrör från att handmomenten i tillverkningen har reducerats genom produktens

konstruktion och tillverkningsteknik. Dess användningsområde är all slags till

verkning, reparation och service där mikroteknik är nödvändig.

De nämnda nyhetsfaktorerna kunde endast genomföras i en förändrad tillverk

ningsprocess. Den nya produkten ställde helt nya krav på tillverkningen.

Både nya maskiner och arbetare med annan utbildning och annat kunnande än

tidigare måste anskaffas. (Samtidigt var detta också ett av syftena med pro

dukten. jfr nedan.) Den avdelning som producerar Microserien är således helt

ny. Distributionen och marknadsföringen av den nya produkten ställde inga

nya krav utöver de för branschen och företaget vanliga vid lanseringen av

nya produkter.

Det mest utmärkande kravet på företaget i samband med utveoklingen av PJ."U

dukten var dels en rad kunskaper om tillverkningsmetoder, dels stora finan

siella anspråk. Kunskaperna fiok löpande sökas utanför företaget samt genom

experiment ooh prover i utvecklingsarbetet. Att detta ställde finansiella

krav illustreras av att utvecklingen av Mioroserien under ungefär en fem

årsperiod ianspråktog ca 80 %av företagets totala investeringsvolym och

ca 5 %av lönekostnaderna. Projektets betydelse för företaget står därmed

klar. Det har troligen varit helt avgörande.

Situationsbeskrivning

F.E. Lindström AB är ett företag som vid slutet av 1960-talet omsatte mindre

än 10 mkr och hade ca 140 anställda. Företaget har tillverkat handverktyg se

dan 1856. Under efterkrigstiden har företaget inte i någon högre grad utmärkt

sig för produktutveckling. Företaget tycks ha gått vidare i sina gamla spår

och överlevt trots omvärldens förändringar. Försäljningen av produktionen har

skett utan problem och utan någon som helst medveten marknadsföring. Under

1960-talet har omsättningen i löpande priser i stort sett fyrdubblats med

obetydligt ökat antal arbetare.

Som många företag inom verkstadsindustrin säljer F.E. Lindström både till

grossister, agenter och direkt till producenter. De slutliga användarna är

både konsumenter och producenter.
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För de mindre tängernas del gäller att de slutliga användarna återfinns

bland konsumenter, telefonindustrier, statliga telebolag, elektro- och

elektronisk industri, elreparatörer, urmakare m fl. Största delen av för

säljningen sker genom ett 20-tal grossister samt genom agenter, men en

betydande andel utgörs också av direktförsäljning till storköpande pro

ducenter.

50 %av F.E. Lindströms tångförsäljning går till utlandet. Exporten sker

via ett 25-tal agenter världen över.

Vid mitten av 1960-talet hade samtliga tångtillverkare en hantverksmässig

produktion. Därigenom kunde inga större skalfördelar uppnås och det fanns

heller ingen tångtillverkare som hade mer än 300 anställda. F.E. Lindström

var därför trots sin numerära litenhet ett tångtillverkande företag som väl

kunde hävda sig på en världsmarknad där utbudet kom från ett stort antal

små företag. De främsta konkurrenterna med Lindströms ledande tångprodukt

återfanns i USA och Tyskland. På större tänger fanns starka konkurrenter

i Sverige och på enklare verktyg konkurrerade tillverkare i låglöneländer

som t ex Spanien och Japan.

IYIicrotängers föregångar, Supreme, hade 1965 funnits i mycket lång tide Den

hade varit en storsäljande tångserie under åren. Ursprungligen tillverkades

den för guldsmeder och urmakare. Den var alltså en serie med på sin tid små

dimensioner. Den tillverkades av smitt stål, med konventionell dubbelled och

i en process med stort inslag av hantverk och manuella moment. Supreme var

en central produkt i Lindströms produktion. Under slutet av 1950-talet hade

en ny användarkategori för den gamla serien trätt fram, nämligen elektronik

industrin.

F.E. Lindström (FEL) hade som nämnts inte haft några problem att avsätta sin

produktion. En allmän utveckling i alla industriländer, som framträdde sär

skilt starkt under 1960-talet, innebar dock på sikt problem för tångtill

verkare: företagens tendens att substituera arbete för kapital får väsent

liga konsekvenser både på marknaden och i tillverkningen. För att hålla verk

samheten lönsam måste manuellt arbete ersättas med maskiner. Detta är en stor

stötesten för tillverkaren av tänger. Hans egen tillverkning kunde 1965 svår

ligen förändras mer; de återstående manuella tillverkningsmomenten var ofrån

komliga med den kända tekniken. Samtidigt bestod en stor del av hans avsätt

ningsmarknad av företags behov av handverktyg - nu satte dessa företag in
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stor kraft på att eliminera handarbetet. På sikt kunde den bedömningen göras

att marknaden för handverktyg hos producenter var vikande.

Den nya användarkategorin, elektronikindustrin, var en ny marknad, liksom

andra i huvudsak monterande tillverkningsband. Elektronikindustrins krav på

precision i toleranser och jämnhet i kvaliteten kunde dock förväntas stiga.

Handmomenten i tångtillverkningen (smide, borrning, fräsning, handslipning

och filning) var inte bara kostnadskrävande; de satte också övre gränser

för vad som kunde uppnås med avseende på precision, tolerans och kvalitets

jämnhet.

Med en på sikt vikande marknad för handverktyg i tillverkningsindustrie~

med stigande tillverkningskostnader och uttömda rationaliseringsmöjlighe

ter, med hårdnande konkurrens på lågkvalitetsverktyg från låglöneländer

och med starka inhemska konkurrenter på större tänger stod alltså FEL vid

1960-talets mitt inför ett strategiskt vägskäl.

Vid bestämningen av sökprocess och idekällor för Microserien uppstår svårig

heter främst därigenom att Microserien inte är uppbyggd på enbart en central

ide. Den består snarare av ett antal ideer som knutits ihop på ett speciellt

sätt. Flera av dessa ideer kom som uppslag under utvecklingens gång och ham

nar därför i beskrivningen under rubriken "utveckling". Det bästa sättet att

ge en bakgrund till sökprocess och ide för Microserien är därför att med ut

gångspunkt i en grov indelning av tankegångarna vid processens start i mark

nadside, produktide och tillverkningside skissera de överväganden och beslut

som startade processen.

En rimlig hypotes i fallet FEL är att VD:s åsikter och "filosofi" spelat

en stor roll för företagets agerande, även i sådana frågor som på större

företag anses vara marginella ur VD:s synvinkel. Det är därför inte att

förvåna sig över att den enda förklaringen till vissa beslut endast kan

sökas "i huvudet på VD".

Vid starten för utvecklingsresonemangen 1964/65 hade redan ett avgörande beslut

fattats: företagets produkt skulle vara tänger. Genom detta beslut inriktades

givetvis sökprocessen på frågor kring marknads- och konstruktionsalternativ

för just tänger.
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Även med denna produktbestämning - och därmed indirekt också en avnämar

bestämning - var det ändå möjligt att inrikta sig på olika sektorer av den

totala avsättningsmarknaden för tänger (grövre/finare tänger, hobby/producent

tänger, hög/lågkvalitetstänger, olika producentgrupper etc). För ytterligare

avgränsning tjänstgjorde därför en konkurrensstrategisk filosofi som omfatta

des av företagets ledning: a) på större och enkelledade tänger fanns starka

inhemska konkurrenter, på de vanligaste tängerna fanns konkurrenter i USA och

Tyskland och på de enklaste hobbytängerna konkurrerar låglöneländer (läges

beskrivning), b) FEL:s produkter bör vara unika och ej kopior av konkurren

ternas produkter (norm).

Dessa överväganden ledde en bra bit mot en precisering av hur nya produkter

skulle se ut, men de kunde inte ensamt ge ett slutgiltigt svar. Kundaspekter

skulle komma att kombineras med produktsynpunkterna.

Huvudkund på tänger var elindustrin. Verktyg är inom dessa områden en viktig

fråga p g a monteringens och reparationens betydelse. Reparationstänger sål

des till elindustri i hela världen. Den dominerande trenden på marknadssidan

var emellertid all industris strävan att komma undan handverktyg. Marknader

riskerade att elimineras genom att hela kundgrupper förändrade sina till

verkningsprocesser. Ett exempel på en sådan produkt var optikertänger, vilka

gjordes inaktuella genom förändringar i glasögonen, varför FEL lade ned den

t ill verkningen o

Som tidigare nämnts hade emellertid FEL noterat en ökad försäljning av andra

mindre tänger till elektronikindustrin. Det stod snart klart att den enda in

dustrin med tillväxtpotential på handverktyg var elektronikindustrin: behovet

av kvalificerade tänger var inom denna industri stort och växande. Företaget

identifierade denna potentiella marknad samtidigt som det stod klart att fö

retagets teknik inte dög för att tillverka så kvalificerade instrument som

här krävdes.

Elektronikindustrins kvalificerade behov av tänger var således en självständig

anledning att börja undersöka företagets tillverkningsmetoder. Tillverkningens

manuella moment omöjliggjorde produktion av tänger med den precision som kräv

des för elektronikindustrins behov, varför en reduktion av handmomenten var

en förutsättning för att satsa på den avnämargruppen.
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Vidare var handmomenten till nackdel av ytterligare ett självständigt skäl:

de skapade ett beroende av den stigande lönenivån med åtföljande kostnads

stegringar.

Indirekt var alltså stigande relativa kostnader för arbetskraft orsak både

till den på sikt vikande marknaden för handverktyg och till FEL:s försök

att eliminera manuella moment i sin egen produktion.

Sammantaget kom dessa tre tankegångar - produkt, marknad och tillverkning 

att inrama ett litet antal alternativa möjligheter. De tre områdena komplet

terade och förutsatte varandra: produktiden blev att skapa tänger med hög

precision, små toleranser, lång livslängd och j~n kvalitet; marknadsiden

blev att satsa på elektronikindustrins behov av kvalificerade tänger; till

verkningsiden blev att eliminera så mycket manuellt arbete som möjligt från

produktionen; överordnat detta fanns inriktningen på tänger och på att sälja

unika produkter i konkurrensen. Produktidens högkvalitetskrav kompletterar

inriktningen på elektronikmarknaden. Samtidigt förutsatte tillverkning av

tänger elektronikmarknadens potential. För att kunna sälja behovsanpassade

produkter till elektronikmarknaden förutsattes en förändrad tillverknings

teknik; en mekaniserad tillverkningsteknik öppnade möjligheter till hög

kvalitativa produkter och därmed till elektronikindustrins inköpsavdelning

ar. En specialtillverkad högkvalitativ tångserie för elektronikindustrins

behov skulle ge unikitet på världsmarknaden: inga sådana tänger existerade.

Utgångspunkterna för utvecklingsarbetet på Microserien var således dels mark

nadens krav, dels tekniska krav. Vilket av dessa som varit den huvudsakligen

initierande faktorn kan inte avgöras (jfr dock sid 111), bl a därför att de

båda aspekterna samspelade mycket intimt: tillverkningstekniken uppstod å

ena sidan från teknisk information och möjliggjorde anpassning till nya

kunders krav, men å andra sidan utvecklades metoden tekniskt under styrning

från kundkrav. Marknadskraven uppstod å ena sidan ur kundkontakter och styr

de tillverkningsteknikens utveckling, men å andra sidan anpassades marknads

hänsynen löpande alltefter det att förbättrad teknik möjliggjorde hänsyns

tagande till nya kundkrav.



111

Idekällor

Marknadsiden kom från företagets försäljn1ngssida, där uppgifter om olika

kundsektorers aktuella och framtida produktionsutveckling var tillgängliga.

Speciellt viktiga var uppgifter om trender för montering resp bearbetning

inom olika industrier, t ex elektronikindustrin. Dessa uppgifter härrörde

i princip från externa källor - de var relativt allmänt kända - och för

medlades troligen till företaget genom VD:s kontaktverksamhet.

Produkt iden kom från de ovan redovisade marknadsföringstankegångarna om

unikitet i konkurrensen och om elektronikindustrin.

Både produktiden och marknadsiden krävde för sitt förverkligande en ny

tillverkningside. Enligt uppgift var sökandet efter en ny tillverknings

metod centralt i initieringen av projektet. ("Huvudtanken produktionsmäs

sigt bakom Microserien är löners och maskiners inbördes kostnader.") Start

punkten för utvecklingen var ett visst produktionstekniskt område. Proble

met var att söka en tillverkningsteknik som medgav en lösning av elektronik

industrins krav på tänger.

Källorna till den nya tillverkningsiden var flera. Samtliga utgjordes av

forskningsenheter. Genom olika typer av förmedlare kunde FEL:s ledning följa

utvecklingen på olika områden och därigenom hålla sig underrättad om de se

naste rönen på olika fält. VD var medveten om att ett litet företag måste

hålla sig med mycket breda och intensiva kontakter utanför företaget.

KTHB:s SDl-system t ex är öppet för prenumeration och ger till en liten kost

nad bandat material från ca 10.000 tekniska tidskrifters behandling av vissa,

av abonnenten utvalda områden. På FEL selekterade och distribuerade VD mate

rialet från detta informationssystem. Baskunnandet för den nya tekniken för

tångtillverkningen förmedlades via detta informationssystem.

Idens grund

Produktiden baserades på marknadsfaktorer: dels i konkurrensparametern att

försöka bli unik (konkurrentanalys) och dels i ett kundproblem, nämligen

en kundgrupps behov i tillverkningen.
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Marknadsid~n baserades på olika kundgruppers respektive tillväxt och stagna

tion: den enda potentiella tillväxtgruppen utvaldes som mål för utvecklings

processen. Den utgjorde i huvudsak en ny kundgrupp.

Tillverkningsidens grund låg dels i produktionen och de problem som där

fanns, dels i teknik och vetenskap varifrån lösningen hämtades.

Karakteristik av iden

Både produktiden och tillverkningsiden var nya för företaget. De var

också nya för marknaden. För företaget var också elektronikindustrin som

marknadside en ny företeelse.

Tillverkningsiden var ej allmänt tillgänglig, medan kunskaperna om elektro

nikindustrins utveckling och monteringsbehov var allmänt tillgängliga.

Initiativet till samtliga ideers överbringande var företagets eget.

Överföringssättet var för samtliga ideer skriftligt material och person

liga kontakter.

Utvecklingen

Då utvecklingen av Microserien startade år 1965 var målformuleringen an

given i en specifikation av mål för konstruktionsarbetet. Dessa konstruk

tionsmål återspeglar de ovan refererade ideerna.

Produkten skulle utvecklas för elektronikindustrins behov av handverktyg

av hög kvalitet. Även andra kundgrupper var tänkbara köpare aven sådan

produkt, men de styrande kundkraven skulle vara ,:~iekt~ikinc1U8trin8_
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Marknadsföringen av produkten förutsågs inte ställa några särskilda krav

på företaget. Den skulle säljas på i huvudsak samma sätt som det övriga

sortimentet, dvs med tonvikt på personlig försäljning.

Marknadens utveckling och kännetecken har redan angivits under Situations

beskrivning • Utöver vad som där sagts skall än en gång betonas att FEL

trots sin litenhet och sin gamla produktionsteknik inte var något efter

blivet företag utan låg väl framme på de marknader i världen där företa

get utbjöd sina produkter.

Beträffande överföringsfunktionen gällde att Microserien skulle ha stora

likheter med det övriga sortimentet. Produktens förenlighet med företagets

politik och dess konkurrensparametrar var god. Microseriens skillnader gent

emot tidigare förhållanden låg framför allt i att man kunde förfina sin egen

teknik i takt med att kunderna utvecklade sin produktionsteknik.

Det stod redan från början klart för företagsledningen att företagets maski

ner och annan utrustning samt företagets kunskaper om alternativa produk

tionsmetoder båda var otillräckliga; det låg i sakens natur. Både nya maski

ner och ny kunskap skulle behöva anskaffas genom inköp, experiment och prov

tillverkning, externa kontakter, utbildning etc.

Följaktligen skulle den trånga sektorn komma att bli de finansiella resurser

som kunde ställas till projektets förfogande. Vi har redan konstaterat att

80 %av företagets investeringar under en femårsperiod åtgick till att ut

veckla Microserien och göra klart för produktion.

Någon tidsgräns för projektet sattes inte explicit. Att en viss tidspress

ändå funnits beläggs av att kraven fråh kunderna under tidens gång

successivt stegrades. Efter fem år hade de uppsatta målen nåtts, men

samtidigt hade dessa mål blivit inaktuella till följd av kundernas nya

behov. Tidsperioden mellan ett projekts kravspecifikation och lansering

en av den resulterande produkten kan i de fall då kundernas krav snabbt

stegras eller förändras aldrig tillåtas bli för lång.
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Arbetsformerna erbjöd inga problem. Vi har sett att projektet till stor

del är ett enmansarbete från VD:s sida. Vidare var få personer inblandade

och företagets storlek underlättade direkt kommunikation mellan de in

blandade. Organisationen var inte mer komplicerad än figur 9:1 anger.

VD

f-Extern information

Konstruktörer

IProvverkstad

Figur 9:1: Projektets utvecklingsorganisation

Möjligen utgjorde företagets brist på erfarenhet av liknande projekt under

tidigare år en viss restriktion i arbetet. De ovan angivna synpunkterna

minskar dock betydelsen av denna aspekt. Vad som kan hävdas är att före

taget vid nästa utvecklingsprojekt kommer att kunna dra nytta av erfaren

heterna från Microseriens utvecklingsförlopp.

Under processens första år (1965/67) gjordes många misstag, vilka orsakades

av bristande kunskaper om den nya tekniken. De största misstagen kan hänföras

till följande kategorier:

- val av fel metod

köp av fel maskintyper

tillverkning av dåliga prototyper.

Efter tre år hade de största svårigheterna övervunnits och processen över

gick till mera tålamodsbetonat konstruktionsarbete.

I fem år pågick det tekniska utvecklingsarbetet, från 1965 till 1970. Pro

cessens "långa" utdragning' i tiden förklaras med de många misstagen i början.

De förutsättningar och mål som först fastställdes har inte rubbats. Däremot

hade, som nämnts, kundernas krav skärpts, vilket inte påverkat den valda lös

ningen i princip, men har påverkat kättarnas utformning.
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Vi kan konstatera att i huvudsak teknisk information var nödvändig för att

hitta grundlösningen , medan marknadsdata under utvecklingsarbetets gång

fick större inflytande. Detta inflytande förmedlades via de kundkontakter

som löpande upprätthölls. Kontakterna sköttes delvis via agenter som upp

manades att kontakta industrierna och vidarebefordra ideer till FEL, dels

genom besök på industrier och dels, slutligen, genom ett intimt samarbete

med vissa stora kunder.

Två saker bör noteras. För det första hade företaget tidigare ingen som helst

kontakt med de slutliga köparna i vissa länder. Följaktligen hade man ingen

aning om vart produkterna tog vägen och i vilken situation de användes. Un

der utvecklingen av Microserien undanröjdes denna brist genom att man börja

de följa med agenterna vid deras kundbesök. Detta krävde ibland övertalning:

i ett fall behövdes flera års övertalning innan agenten lät FEL:s VD med

följa vid kundbesök. För det andra har de utvecklade kontakterna med utländsk

köparindustri och samarbetet med vissa elektroniktillverkare (främst utom

lands) varit direkt avgörande för produktutvecklingen i flera fall.

En sådan avgörande förändring var ett direkt resultat av ett studiebesök

på våren 1970. Då var prototyperna i stort sett klara för hela serien. Vid

kundkontakterna visade det sig t ex att käftarna till griptänger för elektro

nikindustrin måste göras ännu finare. Resultatet av den studieresan blev att

de för fem år sedan angivna måtten - som innebar en miniatyrisering - nu kun

de anses som alltför grova: alla käftars dimensioner i spetsarna minskades då

återigen med. hälften.

Lanseringen

Under slutet av 1970 började serieproduktionen av Microserien. En särskild

avdelning med en ingenjör och 10 arbetare tas nu i anspråk av den nya pro

dukten. Utöver seriens 14 typer kan modifieringar göras på kunders begäran.

1971 fanns ännu ingen konkurrerande produkt med avseende på kvalitet och ut

formning: härdat svenskt verktygsstål, sidavbitare som klarar ett oöver

träffat antal klipp utan avmattning, justerbar spänning i leden, små dimen

sioner, snäva toleranser och jämn kvalitet som resultat av maskinell till

verkning e
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Microseriens bassortiment på 14 typer täcker mikroelektriska industrins

basbehov. FEL avser dock att behålla sina övriga huvudkunder som en stabi

liserande kvantitetsfaktor.

På våren 1971 inleddes marknadsföringen. Försäljningen sköts genom person

lig försäljning av VD och försäljningschefen.

Utvecklingen och lanseringen av Microserien har befäst det tidigare beslutet

att skapa unika produkter. Företaget har nu en politik som går ut på att fö

retaget skall vara ledande i utveckling och ej imitatör. Konkurrenskraften

skall finnas i de moment där kunden frågar "Kan ni klara detta?" - inte där

kunden frågar om rabatter etc. Nästa utvecklingsprojekt kanske inte behöver

bli en tång, men det kommer att bli ett verktyg till elektronikindustrin på

hög teknologisk nivå.

Sammanfattning av Tångfallet

FEL befann sig i mitten av 1960-talet i en marknads- och kostnadssituation

där både kundbehov och tillverkningslönsamhet på sikt krävde och förutsatte

en ny tillverkningsteknik för nya produkter.

Efter att ha beslutat att utveckla produkten på ett traditionellt produkt

område för en ny kundgrupp måste företaget genomleta ett mycket stort sök

område för tekniker och maskiner. Genom att satsa nästan hela sin investe

ringskapacitet och att ha mycket vidlyftiga externa kontakter lyckades fö

retaget finna en metod att klara både produktionens och kundernas krav.

Under den fortsatta utvecklingen - efter det att tekniken var klar - hade

direkta kundkontakter stor betydelse för de enskilda komponenternas - framför

allt käftarnas - slutliga utformning.

På sikt kommer utvecklingsprojektet att medföra en förändring av företagets

inriktning: från att ha varit orienterad mot ett visst sortiment (hand

verktyg) till att bli orienterad mot en viss kundgrupp (elektronikindustrin).

Detta var i sin tur betingat av omvärldens vikande användning av traditio

nella handverktyg tillsammans med elektronik- och andra monteringsindustriers

växande behov av kvalificerade monteringsverktyg.
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10 Läromedelsfallet: Användarinitierad behovsanpassning

Karakteristik av produkten

Produkten är ett läromedel avsett att användas i grundskolans mellan

stadiums samtliga klasser och i samtliga orienteringsämnen. Användar

na är således grundskoleelever av bestämda årsklasser samt dessa ele

vers lärare. Köparna och vissa köppåverkare är skilda från användarna.

Köpare är kommunerna i landet och bland köppåverkarna återfinns, för

utom lärarna, även kommunala organ.

Den produkt som studerats i Läromedelsfallet är en systemprodukt • Med

detta avses en produkt bestående av ett antal komponenter, vilka till

sammans utgör ett system för visst ändamål. Ett annat skäl att se de

olika komponenterna som bildande ett system är att hela paketet utveck

lats samtidigt som ett sammanhållet projekt. Syftet med utvecklingen

var att skapa en produkt, som genom sin uppbyggnad skulle lösa ett

system av uppgifter i anvåndarsituationen.

Produkten består av fyra textdelar, ljudband, diabilder och en s k

elevpärm. Textdelarna är faktahäfte, studiehäfte, lärarhandledning

och en antologi. Var och en av dessa komponenter, utom antologin,

finns för 21 olika ämnesområden, s k arbetsområden. Arbetsområde num

mer ett kallas "Världen omkring oss", vilket också blivit namnet på

produkten som helhet (vas). Produkten förekommer i ytterligare en va

riant: i stället för att köpa paketet med 21 st fakt ahäften , studie

häften och lärarhandledningar kan den köpas i form av böcker, som be

står av de ihopbundna 21 häftena. Då blir paketet i stället: en fakta

bok, en studiebok, en lärarhandledning, en antologi (m 21 kapitel), en

elevpärm samt 21 st ljudband och diabildsserier (se fig 10:1).
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Alternativ 1 Alternativ 2
Komponent format, antal format, antal

Faktahäften häften, 21 st en bok, två delar

Studiehäften häften, 21 st en bok, två delar

Lärarhandledning häften, 21 st en bok

Antologi en bok en bok

Ljudband 21 st 21 st

Diabildsserie 21 st 21 st

Elevpärm 1 st 1 st

Figur 10:1: Produktens komponenter och kombinationsalternativ

Produkten medförde inga nya krav på företagets tidigare produktions

apparat, distributionssystem och marknadsföringsmetoder.

Jämfört med företagets tidigare produkter innebar vas den första

"heltäckande" produkten, dvs den första produkt som täcker in ett

helt område i undervisningen. Ur användarnas synvinkel var detta

ingen nyhet i och för sig, då sådana produkter redan finns på mark

naden. Ur lärares och elevers synvinkel ligger det nya med produkten

i att den är avpassad efter den nya läroplanens intentioner och allt

så är avsedd att bidraga till dessas förverkligande. Vidare var upp

delningen i häften, enligt alternativ 1, en nyhet. Den möjliggör för

användaren att endast införskaffa delar av paketet i stället för en

hel bok.

Eftersom VaS-projektet omfattar hela mellanstadiet är det på sin plats

att notera att den empiriska studien endast omfattat årskurs 4:s kompo

nenter. Dessa var de första som utvecklades.och marknadsfördes.

I förhållande till företagets resurser och tidigare erfarenheter

ställdes inga unika krav i utvecklandet av vas. Produktens betydel-

se i förhållande till företagets tidigare produkter och projekt gjorde

emellertid att storleken i sig ställde krav på företaget.
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Situationsbeskrivning

Läromedelsfallet är hämtat från ett mindre läromedelsproducerande före

tag, Systemläromedelsförlaget (SLF). SLF har en omsättning på ca 30 mkr

och ca 150 anställda. Företagets andel av den totala produktionen av

läromedel i landet är liten; på enskilda produktgrupper varierar den

från noll procent till i något fall den största andelen på marknaden.

Marknaden är i stort heterogent oligopolistisk, men både antalet ut

bjudna produkter och dessas likheter varierar från delmarknad till del

marknad. De olika delmarknaderna kan t ex urskiljas genom en kombination

av läromedelstyp, årskurs och ämnesområde. Marknadens och delmarknadens

kvantitativa sida är lätt 'att bestämma eftersom antalet lärare och ele

ver i olika årskurser och ämnen är väl definierade.

VOS:s första del riktas till årskurs 4 och avser att täcka samtliga

orienteringsämnen (samhällskunskap, historia, geografi, naturlära och

religion). På delmarknaden för text-, bild- och ljudmaterial för detta

användningsområde hölls försäljningen 1971 till 80 %av två förlag, me

dan 4-5 förlag delade på de resterande 20 %. Den största produkten säljs

av Traditionsförlaget. Den kallas "Elev, skola och samhälle" (ESS), har

funnits länge på marknaden och håller en andel på 60 %. 20 %hölls av

Pedagogförlagets "Skolan och vi", som lanserades våren 1970. Båda dessa

produkter är "heltäckande" och de har hela materialet samlat i en bok

(ingen uppdelning i häften).

En viktig del av företagets produktmål är under de närmaste åren att

komplettera och bygga ut sortimentet. De tidigare produkterna var inte

i något fall heltäckande, de var utspridda på olika sektorer - inte som

resultat aven slump, utan som resultat aven historiskt betingad pro

cess i vilken ingen systematisk styrning kunnat utövas.

SLF har förutom det ovan nämnda målet att utvidga sitt sortiment också

en klar ambition att sortimentet skall bringas i överensstämmelse med

läroplanens intentioner och krav samt med moderna pedagogiska principer.

VOS-projektet var den första riktigt stora produktutvecklingssatsningen

och blev på grund av detta ett slags test på företagets förmåga att ut

veckla och marknadsföra egna produkter. Målet var att få en stort säl

jande produkt, ett första flaggskepp, i en utveckling inställd på ex

pansion. Projektets betydelse för företaget var således mycket stor.

9-Valdelin
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Id~n

Liksom i de flesta fall där en utvecklingsprocess inte baserar sig på

en språngartad teknisk id~ är id~n till produkten mångfasetterad. I

fallet vas uppstod ideerna bakom processen utanför företaget och växte

fram under ett antal år i en praktisk undervisningssituation.

En lärare, som senare skulle ingå i SLF:s redaktionsgrupp för vas
-projektet, arbetade under åren 1963-1967 med att försöka omsätta i

praktiken 1962 års läroplan för grundskolan. Tillsammans med eleverna

upplevde han svårigheter med att tillämpa 1962 års läroplan.

Huvudsakligen två problem var väsentliga. Det ena var läroplanens krav

på individualisering av undervisningen, vilket t ex krävde fler läse

stycken än tidigare. Det andra problemet var kravet på att arbetsområ

dena med de olika ämnena skulle integreras. Båda dessa problem skulle

kunna minskas i betydelse om läromedel med fler läsestycken och med

integrerade ämnen funnits att tillgå. I brist på sådant material fick

lärarna lägga ned mycket möda på att plocka ihop material dels från

olika områden och dels från olika läromedel. Slutsatsen av dessa erfa

renheter blev att en normal lärare inte kunde förväntas förverkliga

läroplanen om han inte fick hjälp i form av färdiga läromedel.

Mot den bakgrunden påbörjades 1961 ett arbete där några lärare utifrån

läroplanens krav sammanställde och nyskrev material för att skapa ett

paket av orienteringsämnena. Grundtanken bakom arbetet var att integre

ra de olika ämnena och möjliggöra individualisering för att därigenom

möjliggöra för lärarna att leva upp till de nya kraven.

Praktiska tillämpningar av det material som skapades visade att lärarna

med dess hjälp enklare kunde lösa sina uppgifter. Slutsatsen blev att

detta material genom utgivning borde spridas till flera lärare.

Läromedelsfallet illustrerar därmed en situation där en användare genom

en miljöförändring - den nya läroplanen - ställs inför ett problem,

själv definierar problemet, börjar att lösa det, genomför tillämpade

"prototyptester" och finner att produkten erbjudeT en lösning på proble

met. Användaren förmedlar sedan problemet, iden och lösningen till ett

företag, för att senare också medverka i den faktiska utvecklingsprocessen.

Idekällan var således användarna, vilka också uppträdde som förmedlare.
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Id~ns grund

Id~n är ur företagets synvinkel baserad i marknadsfaktorer, närmare

bestämt i ett användarproblem.

Karakteristik av id~n

Id~ns innehåll - integrerade ämnen - var ny för företaget då den togs

upp där, även om själva tankegången lanserats som ett krav i 1962 års

läroplan. I vilken mån den också i tillämpad form var ny för marknaden

är diskutabelt, eftersom det är en gradfråga. Det kan med fog hävdas

att några existerande läromedel redan hade genomfört en viss grad av

integrering.

Initiativet till id~ns framförande till företaget togs av id~givarna,

vilka genom personliga kontakter sålde in sin ide.

Utvecklingsprocessen

Initiativtagarna samarbetade med förlaget första gången genom att för

laget gav ut texter och bilder för ett arbetsområde, som de hade ut

format. Nästa steg blev att tillfråga förlaget om inte intresse fanns

för att täcka in årskurserna. Eftersom köparna vill ha heltäckande mate

rial och förlaget endast hade strömaterial, blev svaret ja. Förlagets

beslut att starta detta arbete kom på hösten 1970; fr o m 1971 anställ

des en av de lärare som från 1967 arbetat med att skapa läroplansan

passat material för mellanstadiets orienteringsämnen.

Aktiviteter------

Under första kvartalet 1971 utarbetades manus för två arbetsområden

med tillhörande diabilder. Visst arbete lades också ned på ett tredje

arbetsområde. Hela den perioden har i efterhand betecknats som miss

lyckad på grUnd av låg produktivitet och isolering av de ansvariga pe

dagogerna. Dessa hade mycket fria händer att producera manus och utsattes

knappt för någon styrning från förlaget sida. Samtidigt blev gruppen
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isolerad, kunde inte få respons inom företaget och inget av materialet

kom in i prod~ionen. Pedagoggruppens bristande erfarenhet av ekonomi

och administration kunde vara en anledning till svårigheterna att upp

nå tillräoklig effektivitet. I brist på några som helst direktiv kunde

arbetet inte hållas samman.

I slutet av kvartalet förändrades arbetssituationen och projektupp

läggningen. Efter den i styrnings- ooh kontrollhänseende tveksamma

starten grep sig nu ledningen an projektet mer beslutsamt. På mark

nadssidan hade de dittills produoerade arbetsområdena analyserats.

Som en följd av deras omfattande volym tycktes de bli för dyra att

producera. Grova pris/kostnadsöverväganden resulterade i att pro

jektets dåvarande utformning förkastades. En ny planläggning skulle

genomföras.

I april 1971 utsågs tillsammans med två produktionsledare en ny pro

jektledare. Dessa samlades i maj 1971 till överläggningar i syfte att

fastställa produkibeskrivning, tidsplaner, ansvarsfördelning och pro

duktionsbudget för VaS-projektet. En av de tillsatta produktionsledar

na, som senare blev ensam produktionsledare, var ett utomstående pro

duoentföretag. Som grund för överläggningarna i maj 1972 låg en grund

läggande produktmodell, som dessförinnan utformats av förlagets marknads

avdelning.

Den i branschen gängse projekteringsmodellen kan tjäna som bakgrund

till företagets projektuppläggning. Vanligen läggs ett projekt upp

genom att avtal sluts med författare. Då det gäller läromedel är

dessa vanligen lärare. Författarna skriver sedan fritt ett manus.

En vanlig konsekvens är att förseningar uppstår och att produktionen

på detta sätt blir omöjlig att planera. Kostnaderna blir omöjliga att

förutse. När manus har producerats görs en kalkyl, där priset beräk

nas utifrån kostnaderna plus ett standardpålägg. Om priset som ett re

sultat av den additionen blir för högt för marknadens prisnivå kan det

problemet ltlösas" genom att kalkylen revideras med en upplagehöjning.

Priset kan då sättas lägre, men operationen medför å andra sidan en

förlängning av pay-off tiden.
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Ovanstående beskrivning av branschens projektuppläggning och prissätt

ningsmetoder är möjligen ensidigt förenklad, men den belyser det grund

läggande i de vanliga procedurerna.

På SLF skulle VOS-projektet genomföras med en för förlaget ny modell

för projektplanering och prissättning. Den syftade till att undan

röja bristerna i den gängse modellen och därigenom göra VaS-projektet

till en framgång.

För det första skulle förlaget bestämma priset för de slutliga pro

dukterna först, "före kostnader", genom en marknadsbedömning. Förla

get utgick från en jämförelse med de närmaste konkurrenternas priser.

Det begrepp som är relevant för köparna är ett läromedels "elevkost

nadtt: priserna för t ex en lärobok och dess "tillbehör" summeras och

divideras med en klasstorlek på 30 elever. Kostnaden per elev, elev

kostnaden, är köparnas relevanta inköpskriterium. Med utgångspunkt i

den genomförda marknadsbedömningen beslöt förlaget att sätta priserna

på VOS-komponenterna så att de blev 20 %lägre än huvudkonkurrenter-

nas.

För det andra skulle därefter produkternas egenskaper, främst format

och utformning, bestämmas inom ramen för de satta försäljningspriserna.

För det tredje blev då - med givet pris och givna produktegenskaper 

kostnadskontrollen det som kunde påverkas under processens gång. Detta

förutsätter och kräver effektiv styrning av projektets förlopp. Detta

var något helt nytt jämfört med arbetsformerna under den inledande fa

sen i utvecklingsprocessen. Produktionen måste planeras noggrant (vil

ket i sin tur kräver noggranna produktspecifikationer) och en organisa

tion för dess genomförande måste byggas.

I april och maj 1971 konstruerades en projektorganisation. En man från

marknadsavdelningen på förlaget utsågs till projektledare. En redaktions

grupp tillsattes med uppgift att godkänna varje manus och att tillse att

författarna producerar manus inom föreskriven tid. Vidare utsågs två

produktionsledare. Den externt engagerade konsulten skulle stå för

faktabok, studiebok och lärarhandledning. Den andre, som var från för

lagets egen produktionsavdelning, skulle svara för antologi, diabilder,

ljudband och elevpärm.
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En organisationsskiss av nedanstående utseende fastställdes:

PRODUKTION (extern PRODUKTION
konsult) fackhäften I--------~ (intern)
studiehäften ~------------~antologi, stordia,
lärarhandledning dia, ljudband,

elevpärm

Redaktionsgruppen bestod av externt rekryterade, men fast anknutna

pedagoger. Författarna togs utifrån och stod hela tiden utanför

organisationen på "frilansbasis".

En tänkbar restriktion på projektet var bristen på tidigare erfaren

heter av sådana krav som projektet skulle ställa på organisationen.

Detta kan vara en anledning, tillsammans med projektets tidsramar,

till att förlaget engagerade en erfaren konsult som produktions

ledare.

De höga kraven på kostnadskontroll var inte enda skälet till önske

målet om effektiv styrning. Produktionen komplicerades t ex också av

att varianten med häften skulle tas fram samtidigt som bokvarianten,

i vilken inga tomma sidor får finnas. Vidare skulle en pressad tidsram

hållas, skalan på projektet var stor och samtidigt som komponenter

skulle göras var för sig skulle helhetssynen slå igenom i paketet och

i de enskilda delarna. Ett antal instrument skapades för att möjliggöra

den nödvändiga styrningen.
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För att ge en uppfattning om graden av styrning presenteras här

några av styrinstrumenten.

Följande komponenter skulle föreligga för färdigt manus enligt en

standardmall:

textmanus

- bildtextmanus

- bildförteckning

- bildförlagor

rubriknyckel

I anslutning därtill fanns följande mallar:

exakta förlagor för varje arbetsområde över vad häftena skall
innehålla: färdiga rubriker, ämnes indelning , innehåll punktvis
etc. Ca 2 A4-sidor för varje arbetsområde. (Detta bygger i sin
tur på en årskursplanering uppgjord av redaktionsgruppen, där
timmarna fördelas efter ämnen och arbetsområden.)

- mall för manusutskrift, inkl utskrivna prototypsidor, där ut-
skriften i detalj regleras

- mall för rubriknyckel

- mall för bildförteckning

- mall för bildmanus

konkreta språkliga anvisningar

styrning till vissa av flera möjliga lösningar på illustrationer

detaljerade anvisningar i övrigt samt påpekanden om tider etc.

De färdiga sidor etc som använts som förlagor hämtades från uPå lant

gården". Från detta arbetsområde fanns prov på renskrivet manus att

tillgå både för studiebok, faktabok och lärarhandledning. På motsva

rande sätt fanns ~i för ljudband, diabilder och stordia.

Ansvarsfördelning för olika kontroller etc fastlades. Projektledaren

skulle svara för tryckgodkännanden.
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Projektets tidsplan fastställdes också i maj 1971. Årskurs 4 delades

in i två etapper med 10 resp 11 arbetsområden i varje etapp. För

etapp 1 sattes tryckning till vecka 146 - början av november - och

leverans till lager vecka 150.

Anknutet till organisationen fanns också en grupp sakgranskare, så

uppbyggd att varje i vas ingående ämne hade en ansvarig sakgranskare.

Överläggningarna i maj 1971 resulterade i en produktbeskrivning som

sedan kom att ligga till grund för projektet:

paketet skall bestå av orienteringsämnena samt svenska och ha
namnet nVärlden omkring oss" (vas)

komponenter: lärarhandledning med stordia, faktabok/häfte,
studiebok/häfte, diabildsats

samtliga komponenter skall ha en logotyp som visar att komponenten
är del av vas samt att samtliga orienteringsämnen plus svenska
ingår i innehållet

- vidare detaljer anges i utformningen av varje komponent.

Lärarhandledning och antologi skulle tryckas i boktryck, medan fakta

bok och studiebok skulle tryckas i offset.

Antalet arbetsområden bestämdes för årskurs 4 till att bli 21 st,

vilket ger eleverna ett nytt arbetsområde (=häfte) ungefär var 14:e

dag. Denna utformning av arbetsområdena bygger på läroplanen.

Kombinerat med denna produktbeskrivning fanns både pris- och marknads

bedömning (jfr ovan och se nedan) samt en kostnadsberäkning. För de

fastställda omfången och utformningarna beräknades för vissa pappers

slag och tryckförfaranden kostnader för de olika komponenterna. Med

hjälp ·av dessa beräkningar och de gjorda marknadsbedömningarna fast

ställdes i juni både kostnader och priser. Kostnad~na fastställdes i

den meningen att den externe konsultens ersättning bestämdes. Priserna

fastställdes i den meningen att kostnadsbesparande förändringar i pro

dukterna måste vidtas om priserna inte kunde hållas.



127

Före april 1971 hade totalt ett 20-tal personer medverkat på olika

sätt i projektet. De flesta av dessa hade kommit in som författare

och hade erfarenheter som lärare och pedagoger. (Många av dessa för

svann ur projektet i maj.)

En marknadsanalys av konkurrenternas produkter och marknadsandelar

genomfördes på basis av de ovan nämnda yrkeserfarenheterna. Det blev

möjligt att ange vad lärarna ville ha och gentemot detta ställa kon

kurrenternas utbud.

Enligt många. hade lärarna glömts bort i läroplanen i den meningen

att den inte givit lärarna instrument för genomförandet av läroplanens

intentioner. VOS:s produkt skulle mot denna bakgrund i hög grad utfor

mas för lärarnas behov. Lärarna kunde i genomsnitt inte klara av läro

planens krav, t ex kraven på individualisering och integrering: läro

medlet skulle utformas så att läraren leds fram till att genomföra en

bra lektion enligt läroplanens intentioner. För pro duktut formningen

ger det-ta klart besked om att lärarhandledningen in i minsta detalj

skall ange vad läraren skall göra, så att han eller hon klarar sig

utan den planering som annars blir nödvändig.

Den marknadsbaserade motiveringen för bok- resp häftesutförande ligger

i motsättningen mellan flexibilitet och administrationsinsats. De skick

ligaste lärarna borde ha möjligheten att köpa enbart faktahäften och

fritt arbeta utifrån dem. De på marknaden existerande produkterna hade

alla en stark koppling mellan de olika komponenterna (hänvisningar etc)

i syfte att få argument för att sälja hela paketen till alla köpare.

För att erbjuda den som vill möjligheten att enbart köpa vissa kompo

nenter skulle förlaget dels producera textmaterialet i form av lösa

häften och dels inte ha någon stark koppling mellan komponenterna i

användarhänseende. Å andra sidan kräver häftesutformningen rätt mycket

administration från lärarens sida. Detta talade för att ge de lärare

som vill minska den insatsen möjligheten att få textmaterialet i bokform.
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Ett annat skäl att använda bokformen var att de båda huvudkonkurren

terna på marknaden använde sig av den. Trots att häftesuppdelningen

genom att underlätta provköp kunde minska inträngningstiden, ansågs

det trOligt att den säkraste metoden att minska inträngningstiden

ändå var att imitera konkurrenterna, dvs att ha bokformen.

En skillnad gentemot konkurrenternas produkter var att vos inte skulle

innehålla något förbrukningsmaterial.

Pedagogiskt ansåg sig förlaget ha försäkrat sig om fullgott resultat

genom att hyra "Sveriges bästa pedagoger" för de pedagogiska avsnitten

i projektet.

En av de viktigaste marknads- och marknadsföringsaspekterna på pro

jektet var, som ovan antytts, priset. Undersökningen av existerande

utbud hade lett till att förlaget ansåg att marknaden inte erbjöd en

lämplig produkt rör orienteringsämnena. Den hade också beskrivit mark

nadens prisläge och funnit att huvudkopkurrenterna endast skilde sig

med 2 %i pris. Förlaget hade tidigare funnit att marknaden hade höga

förväntningar på att förlaget skulle leda en prisutveckling i sänkande

riktning. Samtidigt hade de tidigare egna produkternas priser, som låg

litet under konkurrenternas, inte uppfattats som lägre av marknaden.

Genom en rundfrågning bland försäljare och genom en form av provför

säljning hade marknadsavdelningen funnit att en prissänkning måste

vara på minst 20 %för att ge utslag.

Följaktligen sattes priset på den egna produkten - redan innan pro

jektet startat ordentligt - ca 20 %under konkurrentprodukternas.

Vid tidpunkten rör ovanstående projektvärdens utformning var marknads

läget och företagets situation så som de beskrivits i Situationsbeskriv

ningen ovan.
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Aktiviteter------

I maj-juni 1971 fanns således hela grundmodellen för projektet klar.

Utifrån läroplanen och pedagogiska erfarenheter hade antalet arbets

områden och dessas innehåll bestämts. De hade strukturerats och bru

tits ned i detalj. Utifrån en marknadsbedömning och en ekonomisk bak

grundskalkyl hade komponenternas omfång, format och utformning be

stämts. Kostnadsdata ooh pris var underlag för produktionsbudgets

och lönsamhetskalkyler. Styrinstrument hade utformats och en orga

nisation hade konstruerats.

Dessa ramar skapades under kort tid i ett samarbete där alla gav och

tog i en ständig diskussion om ekonomi kontra pedagogik. Det framkom

att pedagogiskt friska id~er kunde stå i konflikt med projektets pro

duktivitet. Därefter vidtog det "rent tekniska" arbetet på att genom

föra planerna. Vissa smärre förändringar eller justeringar av arbets

formerna fick göras löpande, liksom vissa obetydliga justeringar av

komponenter.

Den första etappens tio arbetsområden skulle slutföras under en tids

rymd (manus den 29.8.1971) som anses vara mycket kort och alltså för

utsatte en för branschen mycket snabb produktion. Det visade sig att

den ursprungliga redaktionsgruppen inte klarade den arbetsbelastning

en. Därför kompletterades redaktionsgruppen med en redaktionskommitt~

för varje arbetsområde. Dessa bestod av pedagoger från redaktions

gruppen samt fackmän från gruppen av sakgranskare • Tre personer från

redaktionsgruppen, vilka ansågs särskilt pedagogiskt kompetenta, in

gick i varje sådan kommitt~. Varje kommitt~ engagerade författare, så

som det ursprungligen ålåg redaktionsgruppen att göra.

Ingen speciell informationsinsamlande aktivitet bedrevs efter våren

och försommaren 1971. Den nödvändiga bevakningen ansågs ske yrkes

och rutinmässigt. Alldeles i början på projektet, i juni-juli 1971,
hade denna informationsverksamhet emellertid börjat inbringa väsent

liga nyheter.
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Redan i juni 1971 började signaler om förändringar på marknaden att

komma in. I juli förstärktes dessa och det började framgå att vissa

betydande förändringar skett på köparsidan. Köparna, dvs kommunerna,

hade fått sämre ekonomi och därigenom blivit kostnadsmedvetna på ett

helt annat sätt än tidigare. Exempel på åtgärder som vidtogs av flera

kommuner är följande:

varje rektorsområde fick rambudgetering med kostnads- och
budgetansvar på huvudlärarna

planering för rationella inköp startades

elevernas skolböcker förvandlades till låneböcker

Detta var ett nytt marknadsläge, som fick flera konsekvenser för

VeS-projektet.

Efter det att förlaget registrerat de förändrade utvecklingstendenserna,

blev det uppenbart att priset skulle bli den huvudsakliga parametern i

konkurrensen om kommunernas läromedelsanslag. Pedagogiskt värde, anpass

ning till läroplanen, modulsystem etc skulle inte bli lika slagkraftiga

försäljningsargument som tidigare, utan priset skulle dominera inköps

övervägandena på skolor och i kommunala organ.

Marknadsläget och dess konsekvenser för parametrarna gjorde att för

laget i juli-augusti beslutade att minska kostnaderna genom att slopa

vissa komponenter i det ursprungliga VeS-systemet. Eftersom kommuner

na ändå förväntades minska sina inköp så långt det var mö jligt, togs

ljudbanden och diabildserierna ur VeS-paketet. De utvecklades i stäl

let enbart i manusform.

Genom samspel mell~ det ovan påpekade förhållandet att redaktions

gruppen blev överbelastad och det faktum att de audio-visuella (AV)

komponenterna föll bort förändrades successivt organisationen. Under
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sommaren och hösten kompletterades redaktionsgruppen med redaktions

kommitt~er. I december föll produktionsledaren för AV-hjälpmedel for

mellt bort. Organisationen hade då den form som anges i figur 10:2.

Projektledare

Produktionsledare
(extern) 1--------1

Förlagsresurser
Bild - en person
Atelj~ - en perso
Två redaktörer

Författare

Figur 10:2: VaS-projektets slutliga organisationsform

Det för förlaget mycket stora projektet hade endast pågått

en kort tid då det utsattes för stora påfrestningar. Projektets stor

lek och de finansiella kraven gjorde att garantier krävdes för att

det skulle kunna genomföras. Då ,det försämrade marknadsläget re

gistrerats, ökades osäkerheten om avsättningsmöjligheterna. Frågan

om de finansiella åtaganden som krävdes skulle vara riskmässigt för

svarliga blev därför också osäkrare. En viss lindring kunde åstad

kommas genom att de audio-visuella hjälpmedlen togs ur produktionen,

men projektet stod i juli månad ändå och vägde.

Projektledaren för VOS-projektet hade enligt den uppgjorda ansvars

fördelningen inte delegerat vissa inköpsaktiviteter. Bland annat låg

ansvaret för uppköp av tryckeritjänster hos projektledaren.
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I förhandlingarna med tryokerier kunde projektledaren få en viss

styrka genom att erbjuda hela VaS-projektet, dvs årskurserna 4, 5
ooh 6, till det tryckeri som åtog sig årskurs 4. Genom att detta

stora arbete för många tryckerier innebar en längre tids garante

rat kapaoitetsutnyttjande, framstod det som ett attraktivt uppdrag.

I slutet av juli slöts ett mycket gynnsamt avtal med ett tryokeri.

De enastående goda kreditvillkor, som förlaget uppnådde, betydde

mycket för det finansiella läget. Det kan hävdas att den krediten

hade stor betydelse för att utveoklingsprojektet överhuvud kunde

drivas fram trots det hårdnande marknadsläget.

I slut~t av augusti skulle författarnas manus för etapp 1 föreligga.

Tre arbetsområden låg efter tidsschemat. Dessa förseningar avhjälp

tes genom att också redaktionskommitteerna ryckte in som författare.

De manus som kom in var av mycket varierande kvalitet. Flera av dem

behövde förbättras. Redaktionskornmitt~ernahade p g a tidsbristen

ingen möjlighet att refusera material utan fick i stället bearbeta

och nyskriva det som var undermåligt. Redaktionskommitteerna kunde

därför inte klara arbetsbelastningen, trots den företagna omorganisa

tionen. Produktionen försenades därför i förhållande till de uppgjorda

planerna.

I augusti gjordes produktionsbudgets där tryckerikostnader kunde

kalkyleras på basis av det träffade avtalet. Bedömningarna inom för

laget i augusti/september pekar på att man ansåg projektet ha goda

utsikter att bli en bra affär.

I november inträffade den andra större förändringen i projektets

genomförande. Även den orsakades av det förändrade marknadsläget.

Det försämrade avsättningsläget (framför allt kommunernas lånesystem

för skolböoker) gjorde att förlaget i november 1971 ville åstadkomma

en längre införsäljningsperiod för produkten. Det hade också visat sig

att kommunernas medel för läromedels inköp kommer in i januari och inte
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i juli, som man först antagit, Projektets tidsplanering var mycket

nära knuten till den planerade säljinsatsen. Målet var att sälja in

produkten för användning i skolorna hösten 1972.

I november beslöts att tidigarelägga lagerleveransen av etapp 1 med

8 veckor. Det blev därför nödvändigt att forcera produktionen med ca

4 veckor. För att klara detta krävdes ytterligare resurser och för

kortade kommunikationsvägar. Resurser hämtades från förlagets redak

tion och atelj~ (jfr fig 10:2). Kommunikationerna underlättades genom

att redaktionsgruppen, redaktionskommitt~erna,den externe produk

tionsledaren och projektledaren fr o m den 1.12 flyttade in i förla

gets lokaler med stark rumslig närhet.

Forceringen gjorde att man klarade den tidigare leveransen. Några

negativa effekter uppstod också. Redaktionsgruppen och redaktions

kommitt~erna fick helt koncentrera sig på etapp 1, varför etapp 2 i

december började bli försenad (den planerade manusleveransen). Vidare

gjorde forceringen att den externe produktionsledaren fick vidkännas

sådana kostnadsstegringar att avtalet från maj 1971 inte längre var

lönsamt för hans företag. Justeringar i detta avtal fick göras.

Aktiviteter------

Förutom de redan nämnda komplikationerna förflöt projektet utan problem

från maj till slutet av januari 1972 •. Förloppet var av rent prod~ions

tekniskt slag. I början av januari 1972 fastställdes priser på komponen

terna enligt i huvudsak den i maj-juni gjorda kalkylen.

För att underlätta införsäljningen producerades två arbetsområden i

ett antal kompletta demonstrationsexemplar.

Lanseringen

Vid införsäljningen aven produkt i läromedelsbranschen är personlig för

säljning det huvudsakliga konkurrensmedlet utöver prod~ och pris. De

viktigaste köppåverkarna har traditionellt varit lärarna i respektive

ämne och skolornas huvudlärare för ämnet i fråga.
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Inför lanseringen av vas för årskurs 4 kunde förlaget dra nytta av två

undersökningar som gjorts av marknadsavdelningen för dess allmänna behov.

De sju största kommunerna hade undersökts med avseende på inköpens stor

lek 1971 och beräknade inköp 1972 beträffande vissa angivna produkter

(egna och konkurrenters). I anslutning till detta gjordes jämförande

beräkningar av elevkostnader. Dessutom gjordes en fallstudie och analys

av beslutsprocessen för läromedels inköp i en större kommun.

Förlaget genomförde inför lanseringen utbildning av konsulenter för

produkten. Inför lanseringen anställdes två extra konsulenter, vilka

under hela införsäljningsperioden skulle arbeta enbart med vas.

De gjorda undersökningarna och erfarenheter från fältet pekade på att

besluten i kommunerna hade förts upp på högre nivå än tidigare. I många

fall avgjordes inköpsbesluten först i skolstyrelserna. Detta hade med

fört att priset spelade den helt avgörande rollen. En kraftig insats

av personlig försäljning kunde därför ge stora utslag i försäljnings

resultaten. Förlaget satsade mycket hårt på detta konkurrensmedel.

Sammanfattning av Läromedelsfallet

Läromedelsfallet är ett exempel på en användarinitierad process.

Produktid~n baseras på ett användarkrav på stark koppling mellan

läroplan och läromedel. Samtidigt kunde företaget förena detta krav

med köparnas krav på heltäckande material. Ett läroplansinriktat och

heltäckande material ansågs inte finnas på marknaden.

Under det inledande skedet sköttes produktionen av pedagoger och

lärare under stor frihet från styrning. De försökte lösa problemet

att skapa "pedagogiskt riktigatt läromedel. Men förlagets uppgift var

att skapa "riktiga" läromedel i stor skala, inom en begränsad tid,

med en helhetssyn för marknaden och till rimlig kostnad. För att klara

detta förbyttes den frihetliga fasen i en hårt styrd och kontrollerad

fas. De starka styrningskraven härstammade från marknaden genom att

marknaden fixerade prisnivån och presentationstidpunkten. Det var också

förändringar i dessa omgivningsfaktorer som skapade problem i processen 0
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För bokförlaget var en snäv resurs de finansiella möjligheterna.
I ett hotat läge räddades projektet genom en enastående gynnsam kredit.

Den kunde uppnås tack vare projektets storlek.

Produktionen var också i sig problematisk genom att projektet skulle

skapa en systemprodukt, där varje komponent också isolerat skulle vara

säljbar. Kunskapen för att lösa det produktionstekniska problemet var

inte tillräcklig inom förlaget utan en extern konsult anlitades för

den uppgiften.

Fallet illustrerar hur ett företag genom att bryta med branschens tradi

tionella utvecklingsmetoder kunde få fram en produkt både billigare och

snabbare än vad konkurrenterna dittills hade gjort. De s k redaktionella

friheterna beskars därigenom kraftigare än vad som är brukligt i branschen.

Vid lanseringen hade köparnas ekonomiska ställning så kraftigt försämrats

att ett av projektets säljargument inte längre ansågs relevant: läromed

lens läroplansförverkligande förmåga fick stå tillbaka för prisövervä

ganden. Genom att förlaget redan från början målsatt priserna under kon

kurrenternas kunde man i stället satsa helt på detta säljargument.

10-Valdelin
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11 Tobaksfallet: Marknadsföringsorienterad produktvariation

Karakteristik av produkten

Tobaksfallet rör utvecklingen och lanseringen av piptobaksmärket Bland

rök. Produkten är följaktligen avsedd att användas av konsumenter vid

tobaksrökning i pipa. Den är mild, lättrökt och aromatisk och tillhör

en kategori tobakssorter som kallas cavendish. Utmärkande för cavendish

är att tobaken är sötad och aromatiserad i olika grader. Cavendish kan

förekomma i olika snitt.

De övriga huvudtyperna av piptobak är de traditionella mixture och shag.

Mixture är tobak som är skuren i strimlor överstigande 0,5 mm i tjock

lek. Den har vanligen en inblandning av presstobak. Snittet för shag

tobak är i regel understigande 0,5 mm. Medan den huvudsakliga skillna

den mellan mixture och shag således är snittet, är å andra sidan skilje

linjen mellan dessa båda typer och cavendish främst att den senare är

sötad och aromatiserad. Cavendish är också mildare och mer lättrökt än

mixture.

För konsumenterna är det utmärkande med produkten att den är sötad, aro

matiserad, lätthanterlig och brinner bra. Den innebar för användaren

ingen nyhet i dessa avseenden, eftersom konkurrerande märken med mot

svarande egenskaper länge funnits på marknaden.

För tillverkaren av Blandrök innebar dess utveckling successiva framsteg

på cavendishområdet. Företaget har tidigare misslyckats med just utveck

ling av cavendish beroende på att företaget tidigare inte sysslat med

denna tobakstyp. Den process som ledde fram til~ Blandrök, och som re

sulterade i flera produkters lansering, utgjorde de första försöken

att ta fram en cavendishtyp. För den tekniska sidan på företaget inne-

bar detta svårigheter. Vissa konkurrenters kunskap på området var större.

Den mest avgörande skillnaden mellan Blandrök och konkurrenters och

företagets egna tidigare produkter ligger emellertid i en ny lösning i

tillverkningen. Denna lösning, som är en väl bevarad hemlighet, ligger
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i själva fabrikationsprocessen och i blandningskompositionen. Metoden

medger användande av billigare råtobakssorter och ger även lägre till

verkningskostnad än tidigare metoder.

Även i ett annat avseende innebär produkten en förändring ur företagets

synvinkel: produkten är inriktad på ett marknadssegment där företaget

tidigare varit dåligt representerat, nämligen unga och/eller nya pip

rökare som blandröker, dvs röker både pipa och cigarrett. Produkten

kräver dock inga större förändringar från företagets sida i distribu

tion eller marknadsföring.

Det mest utmärkande kravet för utvecklingen av Blandrök i förhållande

till företagets resurser var kravet på kunskaper om tillverkning av

cavendishtobak.

Situationsbeskrivning

Det stora Cigarettes International AG (CIG) hade länge en monopol

liknande ställning i både tillverkning och handel med tobak på sin

hemmamarknad i ett större västeuropeiskt land. Inledningen till den

period som detta fall omfattar, nämligen i stort sett 1955-1965, ut

märks av att grossister och detaljister på den inhemska marknaden

började importera "egna" varor fr o m år 1955 p g a institutionella

förändringar. Sista hälften av 1950-talet blev därför en period av

förändringar i handeln med tobak. Företaget befann sig vid denna tid

i en utsatt position i den meningen att det länge levt relativt skyd

dat och då för första gången fick vidkännas konkurrens från fri import

och handel.

Företaget har en total försäljning överstigande en miljard per år. An

talet anställda hade under 1950-talet minskat från ca 2.000 till ca

1.500. Piptobak har inte en dominerande andel av företagets totala om

sättning eller produktion.

Före 1955 var all tobak som såldes på CIG:s hemmamarknad antingen im

porterad av CIG eller tillverkad av CIG. Importandelen var obetydlig.

De av CIG importerade märkenas representanter i landet kunde genom eg

na försäljningsåtgärder verka för ökad försäljning av sina respektive

märken. Den helt dominerande distributionskanalen var då tobakshand

larna, dvs ett specialiserat detaljistIed.
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pe institutionella förändringarna 1955 innebar huvudsakligen två saker.

För det första trädde grossister in i distributionen och importen av

tobak, vilket orsakade en kraftig försäljningsökning för piptobak år

1955 under grossisternas lageruppbyggnad. För det andra beskars tobaks

handlarnas dominerande ställning som återförsäljare till förmån för

Iivsmedelshandel, kiosker och varuhus t ex.

Tobakshandlarna mötte hotet från andra återförsäljarkanaler bl a genom

att satsa på importerade, ovanliga piptobaksmärken, vilket ledde till

en kraftig ökning av den alternativa importen, dvs import genom andra

företag än CIG. Vid mitten av 1960-talet hade den alternativa importen

ökat till omkring en tiondel av den totala piptobaksförsäljningen.

Samtidigt med den alternativa importens uppgång under andra hälften av

1950-talet inträffade en ökning av CIG:s import. CIG har en dubbel roll

som både tillverkare och importör. Som importör av framgångsrika kon

kurrentmärken kan CrG drabbas av nedgång i sin egen tillverknings för

säljning• .Ären 1954-58 ökade ett CrG-importerat märke starkt, Normal

mixture från Mixtureimport, vilket medförde att CIG:s ställning på

mixturesegmentet var hotad.

Till den antydda utvecklingen rörande leverantörer bör - för att bäst

beskriva marknadsläget för piptobak vid femtiotalets mitt - läggas ut

vecklingen för de respektive viktigaste produkttyperna: mixture, shag

och cavendish. Det visade sig att leverantörsfördelningens utveckling

hängde nära samman med utvecklingen av produkttypernas fördelning. Från

och med 1954 ökade den helt dominerande produkttypen, mixture, rätt

snabbt. Samtidigt gick övriga produkttyper avsevärt tillbaka, bortsett

från cavendish, som fr o m 1955 började öka i ganska snabb takt från

sin blygsamma position.

På den största produktsektorn, mixture, dominerade CIG. Dock kom de

största framgångarna för CIG-import just på den sektorn. Konkurrenten

Mixtureimport , vars produkter importerades av CIG, kunde genom egna

insatser öka sin försäljning på CIG:s hemmamarknade. Huvudprodukten,

Normalmixture, ingick således i CIG-importen, salufördes i landet av

CIG, samtidigt som dess försäljning utgjorde direkt konkurrens med CIG:s

egna märken. På den nedgående shag-sektorn var CIG ensam, varför hela

minskningen togs från CIG.
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Dessutom,föll en stor del av den alternativa importens ökning på en enda

produkttyp , nämligen cavendish. Den sektorn uppvisar under hela slutet

av 1950-talet en stadig, om än i absoluta tal liten, ökning. Hela denna

ökning gick till en konkurrent, nämligen Stora Cavendbolaget, samtidigt

som CIG inte alls var representerat på denna sektor.

Det förefaller naturligt att den beskrivna marknadsutvecklingen fokuse

rar CIG:s intresse till mixture-sektorn och Mixtureimports aktiviteter.

Likaså är det inte underligt att detta intresse bidrar till ått undan

dra uppmärksamhet från den lilla cavendish-sektorn där Cavendbolagets

sortiment Cavend långsamt ökar. Cavend-sortimentet är uppbyggt kring

ett gemensamt namn, Cavend, som är förknippat med en gemensam utform

ning av förpackningar och etiketter, en gemensam image. Under dessa

gemensamma kännetecken används olika "efternamn" för att beteckna olika

söthet, arom, färg etc.

Detta är också vad som hände. Företaget koncentrerade sina krafter till

mixture-sektorn under de första fyra åren efter 1955 genom att satsa på

lansering av Alfamixture (1956) och Betamixture (1957) som motmedel mot

Normalmixture. Alfamixture gick stadigt uppåt i marknadsandel under åren

1955-59 och Betamixture föll väl ut. Att Mixtureimport uppfattades som

en allvarlig konkurrent förklaras också av att ClG ända fram till 1954

helt hade dominerat piptobaksmarknaden, medan en kraftig förändring in

träffade 1955. Då ökade totalmarknaden med 6 %och ClG:s försäljning

minskade med 1,3 %. Detta berodde enligt CIa på kraftiga promotion

insatser från Mixtureimports sida.

Trots att både CIG och det CIG-importerade Mixtureimport satsade mycket

pengar på markna~~insatser inom mixture-sektorn fortsatte den alterna

tiva importen att öka under 1958 och 1959, så som den gjort ända sedan

1955. CIG förklarade 1959 detta med dels att det ledande märket - Cavend 

har en produkttyp som är på uppgång särskilt hos yngre rökare och att

d~t stöds aven liten men kontinuerlig marknadsaktivitet, dels att

många piprökare vill pröva "udda" märken och att tobakshandlarna satsat

på detta för att etablera sig som speci&lhandel.
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Vi ser alltså hur två konkurrenters insatser, Cavendbolagets och

Mixtureimports , bildar en retningspunkt för cra:s uppmärksamhet. En

annan sådan är marknadsavdelningens prognoser över de olika produkt

typernas försäljningsutveckling. Följande prognoser och orsaksresone

mang, vilka formulerades 1959, tycks vara väsentliga för styrningen av

sökprocessen.

Företaget fann det troligt att mixturetypen hade nått sin topp 1958/59.
Likaså hölls det för troligt att Normalmixtures ökning skulle avstanna

vid denna tidpunkt. Förutom att prognoser om Normalmixtures stagnation

stöddes av det faktum att den pressats hårt av Alfamixture och Beta

mixture, angavs en gemensam faktor som förklaring till dessa förvänta

de trendbrott, nämligen förändringar till förmån för produkttypen ca

vendish och framför allt märket Cavend.

Det förefaller mycket troligt att dessa förväntningar måste ha styrt

inriktningen av produktutveckling och marknadsaktivitet.

Nu efteråt kan vi dessutom konstatera att prognoserna om mixturetypens

och Normalmixtures stagnation visade sig riktiga. Från och med 1959
börjar mixtures andel av marknaden att avta. På samma sätt minskar

Mixtureimports andel efter 1959. Det är därför troligt att CIG:s

intresse från och med 1959/60 mer odelat ägnades åt den andra

prognostiserade trenden: cavendish-sektorns tillväxt.

Undersökningar om förpackningstypers och produkttypers utvecklings

tendenser på utländska marknader under 1959 stärkte tilltron till en

utveckling i denna riktning. Det påstods där att Cavend Normal hade

20 %av marlmaden i Danmark 1958 och hade ökat 1959; att cavendish

dykt upp i Tyskland och förutsågs få en positiv utveCkling; att USA var

den marknad där den "aromatiska cavendishtobaken nått sin största mark

nadsandel • Praktiskt taget samtliga nya märken, som i dag släpps ut på

den amerikanska marknaden, är aven mycket aromatisk och väldoftande

cavendishtyp."
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Företaget markerade följande slutsats: "Den utveckling mot piprökarnas

preferens för cavendish-behandlad tobak, som kan iakttagas på flera ut

ländska marknader, stöder det riktiga i den tendens i samma riktning

som vi för närvarande kan utläsa av trenden på den inhemska marknaden."

En slutsats av ovanstående ger sig självt: CIa hade under ett antal år

- kanske under 1957, 1958 och 1959 - iakttagit en långsam trend mot

cavendish på hemmamarknaden. Uppmärksamheten ägnades dock främst åt ho

tet från Mixtureimport mot den största och växande mixture-s~ktorn, var

för cavendish-sidan fick vänta. Under 1959 och 1960 inträffade en avse

värd förändring i och med att både mixture-typens och Normalmixtures ök

ningar avstannade och övergick i minskningar. Genom att Alfamixture och

Betamixture fortsatte att öka samtidigt som cavendish övertog mixture

-typens roll som tillväxtsektor, koncentrerades i stället uppmärksam

heten till cavendish-sektorn.

Sökprocessen är alltså definitivt riktad mot cavendish-sektorn fr o m

1959/60 efter att redan tidigare ha kretsat kring problemet.

I tobaksfa11et finns ingen enkel och entydig ide att peka på som avgö

rande initiativ för processen. Piptobaken Blandrök blev resultatet aven

lång och mångfasetterad process där flera id~er slutligen kombinerades

i en produkt. En avgörande punkt finns dock beträffande id~er: den till

verkningsmetod som produkten bygger på är ny och metoden tillkom i sin

tur genom ett hugskott vid experiment i produktionsenhet. (Hemligheten

bakom denna tillverkningsmetod kan emellertid inte avslöjas.)

Fallet Blandrök måste huvudsakligen ses som initierat av marknadshändel

ser, närmare bestämt framgångsrika lanseringar från konkurrenter och av

företagets bedömning av efterfrågans utveckling på sikt. Lanseringen av

Blandrök är alltså åtminstone delvis en "me too"-åtgärd.

Det kombinat av id~er som gav upphov till Blandrök är följande:

a. tanken på att producera och marknadsföra en piptobak med de för en

cavendish utmärkande egenskaperna (sötad, aromatiserad, mild, lätt

stoppad, god brand). (Ca 4 år senare följer id~n om den specifika

tillverkningsmetoden.) Detta kallas i fortsättningen produktid~n.
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b. tanken att lansera en piptobak med säljtemat "cigarrett eller pipa",

dvs ett tema där man vänder sig till personer som röker både cigarrett

och pipa. Detta kallas hädanefter kommunikationsiden.

Båda dessa ideer fanns utformade i en ganska omedveten form omkring

1959. Men en för produktens tillkomst viktig komponent i tankesystemet

bakom Blandrök uppkom först senare, nämligen

c. tanken att vända sig till det speciella segment av piprökare som

utgörs av nya piprökare och yngre människor. Denna inriktning upp

stod klart först ca 3 år senare, 1962, men förtjänar att omnämnas

redan här för att belysa det faktum att företaget i hög utsträck

ning inriktar sin produktutveckling efter marknadsinformation. Den

här redovisade specifika segmenterings inriktningen kallas nedan

marknadsid~n.

Id~källor

Produkt iden härstammade direkt från konkurrenters framgångsrika pro

dukter både inom landet och utomlands. Information om dessa förmedlas

via försäljningssiffror ooh data om marknadsandelar för produkttyper

ooh enskilda märken. Varuprov införskaffades naturligtvis på konkurrent

produkter.

Iden om tillverkningsmetod, som senare tillkom, uppstod vid praktiska

försök i företagets tekniska utvecklingsavdelning.

Kommunikationsiden tillhandahölls aven konsult, en reklambyrå, och

förmedlades i rutinmässiga diskussioner om planering av marknads

föringen.

Marknadsiden uppstod något senare i marknadsavdelningen och förmedlaåes

via undersökningar av köpare och användare av konkurrerande och egna

produkter.

Till stöd för samtliga dessa ideers ställning i processen låg dessutom

prognoser om utvecklingstrender. Dessa prognoser gjordes av marknads

avdelningen på basis av data om produkttypers marknadsandelar i flera

länder samt på basis av analogislut mellan länder.
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Ideernas grund

Iden för tillverkningen av Blandrök har sin grund i produktionen. De

försök som ledde fr~ till denna ide syftade till att sänka tillverk

ningskostnaderna genom metoder som kunde sänka råtobakskostnaderna.

De övriga id~erna grundas på marknadsfaktorer. Produkt iden är en imita

tion av konkurrentmärken. Kommunikationsiden och marknadsiden är att hän

föra dels till existensen av vissa kundgrupper där företaget hade liten

andel, blandrökare och yngre. människor, och dels till konkurrensparamet

rarna reklam och produktvariation: reklamen kan utnyttja ett nytt sälj

tema, speciellt i samband med lansering av nya märken, och produktvaria

tion anses av företa~et vara säljfrämjande i sig (och den understödjer

de~sutom reklamen som parameter).

Kännedom om de marknadsfaktorer, på vilka ideerna grundar sig, här

stammade från den kontinuerliga datainsamling som företaget bedriver

dels genom egna specialundersökningar, dels genom abonnemang på olika

former av index över försäljning och marknadsandelar.

Ideernas karaktär

Den nya fabrikationsprocessen och blandningskompositionen, vilka uppstod

1963, var båda nya för företaget. Nyhetsgraden i denna metod kan illustre

ras av att fabriken, då utvecklingsavdelningen ville starta provtillverk

ning, först vägrade att pröva metoden.

På grund av att de olika fabrikanternas tillverkningsme~oderhålls hem

liga är det omöjligt att avgöra om metoden också var ny för konkurren

terna. Ur köparnas och användarnas synvinkel är givetvis metoden av se

kundär betydelse i den meningen att de endast kan värdera slutprodukten.

Kommunikationsiden, marknadsiden och produkt iden var samtliga nya för

företaget. De båda förstnämnda medförde dock inga krav på förändringar

i företagets marknadsföringsmetoder el dyl.
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För marknaden var produktid~n inte ny 1959. Cavendish-tobak hade funnits

på den inhemska marknaden alltsedan 1955. Företaget hade däremot aldrig

utvecklat och tillverkat en cavendish, vilket ställde vissa krav på kun

skaper som företaget inte hade~

Inledningsfasen i utvecklingsprocessen

Under år 1958 hade produktutvecklingsarbetet för de båda lanseringarna

på mixture-sektorn avslutats. Därmed ansågs också hotet från konkurren

ten på denna sektor i huvudsak avvärjt. Ansträngningarna började kunna

inriktas på den prognostiserade tillväxten i cavendish-sektorn (jfr

Situationsbeskrivningen ovan).

Redan 1958 kunde ett visst arbete påbörjas rörande cavendish-problemet

som under 1959 skulle få högre prioritet även på lanseringssidan.

De viktigaste dimensionerna på den sökta produkten var i det läget

att den skulle vara mild - i betydelsen ej munirriterande

att den för konsumenten skulle kunna ersätta märket Cavend Söt,

som var det mest sålda märket hos huvudkonkurrenten på cavendish

-sektorn, Cavend

att den skulle vara en egen utveckling, !i en direkt imitation av

Cavend Söt.

Kvantitativa mål ställdes upp för försäljning och marknadsandel. Vidare

målsattes köparnas fördelning på tidigare köpta märken så att en större

andel än proportionellt skulle tas från Cavend. Slutligen ingick i mål

sättningen att nå nya piprökare.

Trots att få data är tillgängliga om hur marknadsföringen planerades är

det troligen en korrekt bedömning att inga större avvikelser .från "normala"

liiSe~~ngar gjordes.
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utvecklingen av olika produktsektorer och företagets brist på produkt

inom cavendish-området har redan beskrivits. Beträffande marknadsföring

en kan det blott konstateras att förenligheten med tidigare policy, pa

rametrar etc var god.

En klar restriktion vid inledningen av produktutveckling på cavendish

-sektorn var företagets totala brist på tidigare erfarenheter från denna

tobakstyp. Den tekniska utvecklingsavdelningen i företaget var år 1958

helt främmande för tillsatser av sötningsmedel, vilket dessutom allmänt

anses vara ett svårt problem. Urvalet av råtobak och blandningskompo

sition var två andra områden där företaget saknade erfarenheter som

var tillämpbara på cavendish.

Vid starten för den första cavendish-produkten rådde en viss tidsnöd på

grund av att det ansågs väsentligt att snabbt lansera en produkt på den

sektorn (jfr Situationsbeskrivning). Erfarenheterna av tidigare produkt

utvecklingsarbete var inte heller särskilt stora, vilket i kombination

med det faktum att den ansvarige på marknadssidan var oerfaren vid denna

tid bidrog till att ge projektet en avsaknad av organisatorisk rutin och

stadga.

Aktiviteter-- ..... ---

Under 1958 inleddes utvecklingsarbetet som syftade till att snabbt

lansera en produkt på cavendish-sektorn. Detta resulterade i att ett

alternativ - Mildrök Ett - till det ledande konkurrentmärket lansera

des på våren 1959.

Genom undersökningar efter lanseringen med hjälp av distributionsradar

(distributionsradar står för en metod där frågeformulär placeras i en

viss andel av produktens förpackningar. Genom att köparen erbjuds en

belöning om han sänder in sina svar, erhålles ett antal enkätsvar att
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bearbeta) och butiksinventeringar kunde CIa snart konstatera att det

enda mål som uppnåddes var att sälja till unga piprökare. Målen med

avseende på försäljning och marknadsandel nåddes ej. Mildrök Ett tog

inte heller köpare från Cavend i större proportion än marknadsandelen.

Främst togs rökare från mixturemärkena Alfamixture (eget) och Normal

mixture samt shagmärket Shagrök (eget).

Anledningarna till Mildrök Etts misslyckande var flera. Eftersom Mild

rök Etts dåliga resultat ledde till på sikt väsentliga åtgärder inom

företaget, bör de viktigaste faktorerna,anges:

Tidsfaktorn: företagsledningen var angelägen om en snabb lansering

av produkten, vilket bl a ledde till att vissa tester som förorda

des av marknadsavdelningen aldrig blev av. Marknadsmixen testades

inte alls, varken med avseende på produkt, förpackning eller annon

ser. Detta i kombination med att ansvaret för lanseringen låg i oer

farna händer gjorde att kommunikation och lansering ej var de bästa.

Fabrikati ons faktorn: produkttypen var ny för fabriken, vilket krä

ver lång inkörningstid i produktionen. De godkända laboratorie

proverna på produkten kunde inte efterliknas. Inga fullskaleprov

hade gjorts, utan laboratorieprodukten kördes direkt i full skala.

Då uppstod problem och produkten avvek från de godkända laboratorie

proverna. Trots att återförsäljarna redan hade meddelats ett lan

seringsdatum blev företaget tvunget att överskrida detta med 2-3

veckor. Under denna tid hann inte problemet lösas utan lansering

genomfördes ändå.

Produkten blev dålig. Den blev sämre än närmaste konkurrenters i

följande avseenden: för grov, för mörk, för torr.

Den misslyckade lanseringen av Mildrök Ett och upptäckten av oförut

sedda problem fick stor betydelse för CIG.

Det kan konstateras att det i slutet av 19'9 finns en beslutspunkt i

prioriteringen av olika produkttyper med avseende på satsningar. CIa

konstaterar då att det med hänsyn till Cavends framgångar, Mildrök Etts

misslyckande och utvecklingstendenserna på piptobaksmarknaden beträffan

de produkttyperna är av "avgörande betydelse för företaget att fortsätta
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aktiviteten inom cavendish-sektorn, för att i tid kunna vara med och

fånga upp trenden på marknaden".

Mildrök Etts resultat blev inledningen till ett långt utvecklingsarbete.

Behovet aven fungerande teknisk produktutveckling stod klart efter de

problem som konstaterats på metodsidan. För att tillfredsställa detta

behov tillsattes en arbetsgrupp, som skulle fungera kontinuerligt. Den

kom att verka under ett antal år. Den bestod av:

en man från den tekniska produktutvecklingen

- en man från marknadsavdelningen

en man från produktionsavdelningen

en fabrikschef, samt

en arbetsledare från samma fabrik.

Denna grupp arbetade sedan med att initiera experiment och undersöka

maskinparkens möjligheter. Metodutveckling ansågs väsentligt. Arbetet

resulterade i en rad erfarenheter, som senare hela CIa dragit nytta av.

Genom tillsättandet av denna arbetsgrupp innebar det tekniska miss

lyckandet med Mildrök Ett en förändringspunkt i den organisatoriska

ramen för produktutvecklirlgen. Företaget hade funnit att kunskap /JJIVtIA;
en trång sektor på cavendish och föresatt sig att undanröja detta,

samtidigt som den existerande utrustningens möjligheter undersöktes.

Samtidigt hade företaget av erfarenheterna från Mildrök Ett dragit

slutsatsen att det är bättre att ta risken med att dra ut på tiden

för noggranna förberedelser vid en lansering än att ta risken med att

chansa för att vinna tid. Detta blir också en förändringspunkt genom

att inledningsskedets kanske främsta projektrestriktion, tiden, inte

längre blir lika hård.

Sammanfattningsvis ledde den första satsningen på en cavendish-produkt

till följande explicita slutsatser:

- fortsatt satsning på cavendish (produktegenskaper)

- inledande arbete på att öka kunskapen (interna restriktioner)

- mer långsiktig betoning i arbetet (projektrestriktioner)
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utvecklingsprocessens mellanfas

Redan strax innan lanseringen av Mildrök Ett gjorde företaget en prio

ritering av produktbehov i samråd med externa konsulter. Samtidigt prio

riterades tre marknadsföringsid~er.

Företaget arbetade här med en metod där produktbehov och säljteman söks

och prioriteras oberoende av varandra. Därefter undersöks eventuella

kopplingar mellan produktbehov och marknadsföringsid~er.

Arbetsmetoden kan innebära t ex att en kommunikationsid~ anses ha så

bra säljargument att den vidareutvecklas konkret i form av namn på pro

dukten, förpackning och kampanjtema, utan att en produkt är utvecklad.

I början av 1959 genomfördes sålunda en form av prioritering av produkt

behov och kommunikationsideer, vilket avspeglar sig i ett antal för

ändringar i projektvärdena. Under den på Mildrök Etts lansering följande

perioden av omkring 4 år genomfördes en rad aktiviteter som slutligen

mynnar ut i Blandröks lansering.

I den under 1959 genomförda prioriteringen av produktutvecklingen fast

ställdes följande produktbehov:

- en produkt av god kvalitet för mixturesektorn

en tobak av Cavend-typ

en tobak speciellt avpassad för cigarrettrökare.

Mixtureprodukten är inte av omedelbart intresse för Blandröks utveck

lingsprocess. De två andra produkterna är av desto större intresse. Vi

finner här att två oberoende produktid~er samtidigt prioriteras: Cavend

-typ och piptobak för cigarrettrökare.

Produkternas egenskaper är inte närmare specificerade vid denna tid

punkt. Vi vet emellertid att Cavend-tobak är av cavendishtyp och att

en tobak för cigarrettrökaren bör vara så litet irriterande för munnen

som möjligt. Beträffande Cavend-typen specificerade marknadsavdelningen



149

produkten, men detta gjordes i verbal form inför den tillsatta arbets

gruppen för teknisk produktutveckling. Produktens önskade egenska-

per framgår emellertid av det faktum att marknadsavdel ningen på grund

av svårigheterna att specificera dimensioner som "smak" och "söthet"

lät Cavend Normal fungera som förebild. Vid denna tidpunkt var det

emellertid inte fråga om en ren efterapning, utan CIa skulle utveckla

en egen produkt.

De tre marknadsföringsid~ersom prioriterades - för att eventuellt kopp

las till produktbehovet - var dels en lågpristobakid~ .för mixture-sektor

och dels två id~er av mer direkt intresse för Blandröks process.

Den första av dessa båda senare kommunikationsid~ervar en sammanfattande

benämning på en serie tobak av cavendishtyp. Den a:ndra var säljtemat

"cigarrett eller pipa? En tobak för cigarrettrökare".

Tobaksserien skulle kallas Trendrök, bestå av ett antal märken med varie

rande grad av blandning av mixture och cavendish och det gemensamma temat

skulle vara ttcavendish". Serien skulle produkttekniskt följa marknadens

förväntade trend från mixture till cavendish. Marknadsid~n var att knyta

an till denna trend, att täcka en större marknad än enbart cavendish och

därmed motivera en kraftigare reklaminsats samt att öka marknadsandelen

bland yngre rökare.

Tobaken för cigarrettrökare, som hade arbetsnamnet Freshman, skulle fånga

den potentiella marknaden för blandrökare.och personer som vill gå över

till pipa. Bakgrunden till dessa tankar hade byggts på olika marknads

undersökningar.

Under 1959/60 stärktes tendenserna till ökning för cavendish och stagna

tion för mixture på marknaden. För företagets del underströks de~ta av

att hotet från konkurrenterna på mixture-sektorn hade Undanröjts genom

framgångsrika motåtgärder, medan motåtgärden på cavendish misslyckades.
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Den lilla procentuella ökningen av cavendish började bli stor även i

absoluta tal och CIa prognostiserade en fortsatt stadig ökning. Som

ett argument för denna prognos - utöver historiska marknadsdata och

länderanalogier - anfördes att ~öretaget självt skulle lansera pro

dukter inom denna sektor. Företaget räknar med att dess eget utbud

påverkar produkttypernas kvantitativa utveokling. Huvudkonkurrenten

hade ett stort sortiment med ett gemensamt serienamn, Cavend. Mark

nadsavdelningen var vid denna tidpunkt starkt influerad både av Cavends

stora sortiment och av trenden mot lättare oc~. sötare pip~obak.

Beträffande totalmarknaden för piptobak räknade företaget med en på

lång sikt vikande marknad, vilket förklarar det stora intresset för

marknadsandelarnas utveckling.

Från 1959/60 fram till 1962/63 pågick kontinuerligt aktiviteter för

att utveckla produkter både efter linjen "tobak av Cavend-typ" i pro

jektet Trendrök och efter linjen "tobak. för cigarettrökare" i pro

jektet Freshman. Vidare pågick icke direkt projektanknutet tekniskt

utvecklingsarbetet i den för detta ändamål tillsatta arbetsgruppen.

Marknadsavdelningen bedrev kontinuerligt och i samarbete med externa

konsulter en omfattande marknadsundersökningsverksamhet.

på våren 1960 godkändes produktprover rör test för hela serien Trend

rök. Genom att vara en cavendish-serie med en inblandning av mixture

på 90 %, 50 %resp O %ansågs den uppfYlla flera produktbehov. Den 90

procentiga sorten skulle motsvara behovet aven mixture av god kvalitet,

den 50-procentiga behovet aven Cavend-typ och den O-procentiga skulle

genom sin utpräglade aromatiska och extremt söta karaktär möta yngre

rökares efterfrågan.

Tankegångarna ovan illustrerar samspelet mellan produktbehov och kommu

nikationsideer.

Trycket på att av praktiska och ekonomiska skäl lansera två produkt

behov - mixture och Cavend-typ - i en serie med det gemensamma sälj

argumentet "cavendish" fick till följd att en teknisk lösning pressades

fram. Företaget behärskade ännu inte tekniken att framställa cavendish

-tobak. Nu skulle man dessutom rå in bAde mixture och söt Cavend-typ
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under begreppet •. Den produkt inom CIa som mest liknade Cavend Söt,

som då var det största konkurrentmärket, var presstobak. Följden blev

en "hemmagjord" teknisk lösning, som var något av et,t sidospår. Man

definierade cavendish som en sötad och aromatiserad presstobak som

luckras upp ooh komponerade sedan serien genom att blanda in de olika

proportionerna av mixture.

Första planerade lanseringsdatum för serien var oktober 1960. Det flytta

des snart till februari 1961. Orsaken var tekniska svårigheter och tids

utdräkten förklarades med att cavendish var en för företaget ny typ av

tobak. Arbetsgruppen för teknisk utveckling undersökte systematiskt olika

behandlingsmetoders effekt på tobaken.

Under 1960 genomfördes flera brett upplagda konsumenttest av serien:

varje komponent testades mot närmast motsvarande konkurrentmärke, för

packningen testades två gånger, produkt och förpackning testades med

en variansanalytisk modell.

Testresultaten blev mycket positiva för företaget. Marknadsavdelningens

ohef anser sig aldrig vid något annat tillfälle ha erhållit så bra test

resultat. Både id~erna om varifrån försäljningen skulle tas, trendid~n

och produkterna föll ut helt enligt planerna.

Då produkten lanserades 1961 satsades så stort på masskommunikation att

det var rekord för piptobak vid den tidpunkten.

Omedelbart efter lanseringen kunde en enorm framgång konstateras.

Under de tre första månaderna uppgick leveranserna till 4 %av total

marknaden.

Efter tre månader kom en myoket snabb tillbakagång. Undersökningar visa

de att köparna tröttnade på produkten på grund av att de var otillfreds

ställda med smaken. Vidare konstaterades att försäljningen av de enskilda

märkena i serien blev helt i strid med planerna och testresultaten. Den

~xtrema cavendish-typen såldes mest.

Efter 1i år upphörde helt satsningen på masskommunikation för serien.

11-Valdelin
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Två saker kan noteras: a) trots testernas kvalitet ooh mångfald slog

prognoserna efter tre månader helt fel b) svårigheterna att i produkt

utvecklingen omsätta resultat från konsumentundersökningar i termer som

"söthet ft , "smak", etc ("jag tycker inte om denn) är mycket stora. Mark

nadsavdelningen betonade detta och anser att problemen med kommunikation

och precisering ligger både i kontakter med konsumenter (insamling) och

i kontakter med produktutvecklingen (översättning och styrning).

Misslyckandet med ännu en produki på marknaden resulterade, liksom i

fallet Mildrök Ett, i vissa förändringar. Dessa förändringar påverka

des också av omvärldsdata som samlats in successivt.

Följande förändringar och beslut är de viktigaste under perioden

1959/60 - 1962/63 inför den avslutande fasen:

Under 1961 och 1962 styrks konstaterandet av cavendish-sektorns till

växt. Tillsammans med fortsatt framgång för huvudkonkurrenten utgjorde

Trendröks resultat ytterligare skäl till att finna företagets konkurrens

läge på denna sektor helt otillfredsställande. Företaget konstaterade

dels att ingen framgång på marknaden kunde väntas förrän denna lucka i

sort~entet fyllts ut, dels att tomrummet gjorde att Cavend var ensam

representant på en marknad, som hade särskild anknytning till nya· pip

tobakskonsumenter.

CIG hade nämligen konstaterat att eavendish framför allt fångar upp

nya rökare. Det hade alltså visat sig att den inriktning företaget tidi

gare antytt - unga människor - i hög grad kunde sammanfalla med inrikt

ningen på cavendish. Under 1962 kom åldersaspekten in i den strategiska

målsättningen på grund av marknadsinformation om märkens åldersfördel

ning. CIG hade funnit att företaget förlorar marknad med lägre ålders-
\

gruPP. Detta förklaras dels med CIG:s sortiment till mycket stor del

utgjordes av märken med gammaldags profil, dels med att nya rökare före

drog cavendish och någon sådan produkt erbjöd inte CIG.

Inför 1963 räknade CIa med fortsatt framgång för alternativ import,

meil hoppaEles att ökningstakten för det utbudet skall kunna minskas

genom egna lanseringar (jfr nedan).
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Ett nytt inslag i diskussionen av marknadsinriktning blev då betonandet

av att CIa förlorade marknadsandel med lägre åldersgrupper kombinerat

med det faktum att cavendishmarknaden var typexempel på en ungdomlig

sektor.

De tre linjerna - en "cavendish", "cigarrett eller pipa" samt "ungdom" 

tycks nu bära embryot till en reduktion till två genom att cavendish och

ungdom blir en.

Marknadsinriktningen anges i den strategiska målsättningen för 1962:

den viktigaste komponenten är bearbetningen av cavendishmarknaden 

därmed riktas uppmärksamheten mot åldersgruppen 15 - 30 år.

Marknadsföringen inriktas i denna målsättning främst på att lansera

nya produkter som är anpassade till målgruppen: arbetet på att lansera

direkt målanpassade produkter på cavendishmarknaden skall intensifieras.

Efter Trendrök hade bristen på teknisk kunskap för tillverkning av

cavendish ytterligare understrukits. Samtidigt är det rimligt att anta

att kunskapsnivån successivt höjdes från 1959 till 1963, dels genom de

faktiska produktutvecklingarnas erfarenheter, dels genom arbetsgruppens

metodutveckling och dels, slutligen, genom nyrekrytering av personal

med tekniskt kunnande.

Både under 1961 och 1962 fortsatte arbetet med cavendish-typer. Under

1962 förändrades dock produktutvecklingsarbetet så att metodutveckling

gavs högsta prioritet. Denna prioritering gavs en skarp formulering

när det fastslogs att metodutvecklingsarbetet är livsviktigt för CIG:s

långsiktiga ställning på piptobaksmarknaden.

Denna inriktningsförändring bottnar troligen i de nedslående resultaten

av lanseringsförsöken. För tillfället erkände sig CIG distanserat och

bestämde sig för att satsa på att hinna ikapp konkurrenterna på metod

sidan. Detta visar sig också konkret i produktutvecklingen, då man

tills vidare uppgav försöken att skapa ett "eget" Cavend-alternativ.
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En markant förändring inträffade nämligen under 1962 också beträffande

den sökta produktens egenskaper: Mildrök Ett och Trendrök var försök

att göra egna konkurrenskraftiga ttCavend-produkter". 1962 bestämde man

sig i stället för att explicit försöka imitera en viss Cavend-tobak,

nämligen Cavend Normal. Under 1962 hade produktutvecklingen koncentre

rats kring försök att göra en Cavend-kopia.

Det strategiska målet var detsamma - att blockera Cavend - men nu blev

direkt imitation det taktiska medlet, kombinerat med en strategisk

satsning på metodutveckling.

Målet sattes till att skapa en Cavend-kopia som passar för unga och

som skulle bli produktionsfärdig våren 1963. Projektet - projekt Mildrök

Två - skulle vara lanseringsfärdigt 1963.

Likheterna med Cavend skulle avse:

1. utseendet (snittet, benägenhet att falla isär)

2. smaken (delvis syrlig)

3. branden (god brand, lätt att stoppa).

Efter det att detta mål uppfyllts planerades utvidgning till flera

kopier av Cavend: ljusare variant och sötare variant. Ett nytt märke

under varje år planerades.

Fö~ första gången noterades här att Cavend-sort~entetsegenskaper

liknar cigarrettens med avseende på att det är lätthanterligt och

lättrökt.

Utvecklingsprocessens avslutningsfas

Samtidigt som projektet Mildrök Två började ta form under de

sista månaderna av 1962 togs initiativ för att säkerställa en lång

siktig inriktning av produktutvecklingen.
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Ledningen påminde om att man inte får glömma det långsiktiga utveck

lingsarbetet som syftar till att åstadkomma för konsumenten märkbar

produktutveckling. Endast denna typ av produktutveckling (ninnovation"

enligt företagets terminologi) ansågs kunna ge företaget initiativet

på marknaden tillbaka.

I detta syfte tillsattes under 1963 en marknadsplaneringsgrupp. Den

skulle vara fristående från daglig rutin för att undersöka vilka pro

dukter, förpackningar och id~er som säljer 2 - 5 år framåt i tiden.

Denna verksamhet ansågs - bl a med tanke på allt kortare livscykler

för produkter - vara avgörande för överlevnad.

Inriktningen av projekt Mildrök Två var som sagt ett direkt efterlik

nande av det största Cavend-märket - Normal. Detta gav den fördelen att

det hele. tiden fanns en fast referensram mot vilken eget utvecklings

arbete kunde jämföras.

I december 1962 definierades projektet med avseende på produkt, namn,

förpackning, marknadsföringsid~,målgrupp, media, distribution och

tidsplan.

Produkt: utseende, smak, hantering och styrka enligt förebilden.

Namn: Mildrök Två.

Förpackning: typ whisky-etikett.

Marknadsföringsid~: ej klar p g a att marknadssidan ansåg att den produkt

man arbetade med knappast lämnar något lämpligt produktargument för en

kampanj. Eftersom prisargumentering var utesluten återstod image- och

atmosfärargumentering. Skotskt tema föreslogs.

MålgruPP: piprökare 15-30 år, Cavend-rökare, studerande, akademiker

och t j änstemän.

Media: föreslogs, med tanke på målgruppen, samordnat med en selektiv,

utdragen lansering; följaktligen butiksnära åtgärder, filmreklam och

kvällspress.

Distribution: koncentration till fackhandel, större kiosker och varuhus.
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Tidsplan: förpackning och kampanjid~ i huvuddrag visualiser~t till

den 15.1.1963

kampanjpaket klart 1.3.1963
produkten klar 1.3.1963
tester av produkt, förpackning och reklamid~ april~juni 1963
lansering september-oktober 1963.

I mars presenterade externa konsulter i samband med 'en diskussion om

kampanjuppläggning resultaten från intervjuundersökningar som gjorts

med Cavend-rökare som respondenter. Två viktiga resultat framkom:

- Cavend-rökare har extremt snobbig inställning i valet av produkter,

gör anspråk på "expertis"

- Cavend-rökare är i mycket hög utsträckning blandrökare.

Ungefär samtidigt under 1963 inträffade en viktig förändring i omvärlds

biIden: CIG:s prognos från 1961 om cavendish-marknadens tillväxttakt hade

resulterat i en hög siffra för den fortsatta ökningen. 1963 konstaterades

att tillväxten varit och troligen skulle förbli långsammare än prognosen.

En stagnation på 1963 års nivå framhölls som ett sannolikare alternativ.

I mars 1963 föreslog den externe konsulten ett återupplivande aven

kommunikationsid~ från 1959, nämligen "cigarrett eller pipa". Denna

id~ gav en gång upphov till projektet Freshman, som dock tills vidare

icke resulterat i lansering~ Konsulten föreslog nu en koppling av CIG:s

olika utvecklingslinjer: cavendish, ungdomart blandrökare. Vid denna

tidpunkt gjordes en jämförande test på 40 st yngre rökare, varav hälften

Cavend-rökare, som visade att temat med cigarretter i särklass slog bäst

ut.

Vi ser här att CIG från att ha börjat ett projekt med en produktid~ som

bas (1958) successivt genom lanseringar och ökad marknadsinformation

finner att produktid~ns sektor till stor del utgörs av yngre människor

med vissa egenskaper (1961), för att slutligen konstatera att de också

är blandrökare i stor utsträckning (1963). Egenskaperna cavendish

-(Cavend)-rökare, ungdom och blandrökare sammanfaller i hög grad.

Successivt erfar man också att de egna produkterna är svaga inte bara

på cavendish-sektorn utan också bland nya rökare överhuvud taget samt

- inte minst viktigt - att cavendish-sektorn börjar stagnera.
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Dessa insikter ledde till att m~ under 1963 tenderar att bli mindre

intresserad av cavendish i sig, och mera intresserad av ungdomliga

växlingsrökare i sig.

Då projekt Mildrök Två, som någon gång under 1963 bytte namn till Bland

rök, omnämns under 1963 års produktutvecklingsarbete, presenteras det

som produktförslag riktat mot den unga generationen piprökare. På mot

svarande sätt talas i den strategiska diskussionen nu inte om "cavendish"

utan i stället om att "anpassa utvecklingen av nya produkter efter kraven

från den nya piprökargenerationen".

Aktiviteter--------

Mildrök Två kunde ej lanseras hösten 1963. Den planerades då i stället

att under namnet Blandrök lanseras under 1964. Förseningen berodde på

att produkten inte blev klar i tid. Den skulle ha testats i april-juni

1963 men testades inte förrän hösten 1963.

Här inträffade en försening på ett kvartal som återigen berodde på att

ingen produkt förelåg för inpassning i kampanjpaketet.

Hösten 1963 kunde alltså Cavend Normal-kopian testas. Utvecklingen

skulle fortsätta in på 1964.

Ungefär samtidigt hade den tekniska produktavdelningen under experi

ment med syfte att sänka råtobakskostnaden skapat en ny id~ för till

verkning och blandningskomposition. Id~n hade hög nyhetsgrad och efter

som den kunde användas med billigare råtobak och framställningen bygg

de på billigare fabrikationsprocess gav den lägre tillverkningskostnad.

Id~n resulterade i en produkt som var sötad och aromatiserad, men som

inte kunde sägas vara en motsvarighet till Cavend-sortimentet.

Marknadssidan ställde sig skeptisk till möjligheterna för denna produkt

att sälja bra på den inhemska marknaden. I stället lanserades produkten

år 1964 i Finland under namnet Finnrök. Men redan under 1963 hade före

taget noterat framgångar för produkten i Finland genom att tester mot

det popu.läraste finska märket slog mycket väl ut. Den finska marknaden

var mer än den inhemska dominerad av cavendish. Produkten lyckades
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senare, trots ett högt prisläge, ta en stor del av den finska markna

den på kort sikt. (Samma produkt lanserades senare i USA under namnet

Exportrök och blev en stor framgång för CIG.)

Bland produktutvecklingsprojekten för 1964 fanns sålunda ett som gick

ut på att framställa Finnrök med mindre aromatiska tillsatser och lägre

råtobakskostnad. Tanken på lansering både hemma och på export framfördes.

I december 1963 var Cavend-kopian Blandrök klar som produkt; namnet var

klart; målet att ta andel från Cavend stod fast; lansering planerades i

mars 1964. Denna produkt var inte på något sätt relaterad till Finnrök.

Under januari 1964 godkändes temat "Cigarrett eller pipa" rör Blandrök.

Samtidigt pågick emellertid en produkttest med 600 respondenter, varav

hälften var Cavend-rökare. Beslut om lansering kunde inte fattas förrän

testresultaten förelåg.

Återigen stod marknadsavdelningen klar med både kommunikationsid~,

annonser, förpackning, etc, för en lansering - men hade ingen produkt

färdig.

Undersökningesresultaten från den stora produkttesten måste ha varit

mycket dåliga. Det är emellertid inte undersökarna bekant hur dåliga

de var. Vi vet bara att testet gjordes på ett slumpmässigt urval från

adressregister, att det omfattade 600 respondenter och att hälften av

dessa var Cavend-rökare. Men det utgör troligen ett exempel på hur en

produkttest stoppar en produkts lansering i sista stund.

Nästa gång Blandrök dök upp - oktober 1964 - diskuterades en lansering

vintern 1965. Lanseringen försenades alltså ett år. Denna försening

berodde på att smaken var otillfredsställande, vilket troligen fram

gick av den gjorda testen.

Det fortsatta produktutvecklingsarbetet koncentrerades därför under

1964 fortfarande på att finna ett motmedel till Cavend, dvs Blandrök.
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Under året (1964) inträffade dock väsentliga förändringar, som ytligt

sett döljs under den fortsatta satsningen på märket Blandrök:

det betonades att det är "av yttersta vikt att vi äntligen lyckas

slutföra utvecklingsarbetet på det sedan flera år tillbaka plane

rade nya cavendishmärket"

på hösten 1964 var dock produkten ännu inte färdig. Produktutveck

lingsarbetet pågick alltjämt. Däremot förelåg återförsäljarbearbet

ning och annonskampanj med temat: en tobak för cigarrett- och bland

rökare

men, två lanseringar planerades under 1965: Blandrök och Mildrök

Tre. Blandrök var nu namnet på en vidareutvecklad variant av Export

rök - dvs den produkt som ursprungligen lanserades i Finland och som

var resultat aven ny fabrikationsprocess - anpassad efter den in

hemska piptobakskonsumentens smak. Cavend Normal-kopian - som förut

kallades Blandrök - kallades nu Mildrök Tre.

Vad som hände är alltså följande: Blandrök förkastades i produkttester i

början på 1964. Man lyckades inte få fram en kopia på Cavend Normal. Men

CIG var angeläget att lansera en produkt under "cigarrett eller pipatt_

-temat så snart som möjligt.

Då fick någon snilleblixten att efter viss anpassning anvä~da den i Fin

land och USA så lyckade tobaken för Blandrök. I stället fortsatte pro

jektet med Cavend Normal-kopia under namnet Mildrök Tre.

Finnrök och Exportrök blev basen för Blandrök. Produkten testades på

den inhemska marknaden på åldersgruppen 20-35 år och rökare av Cavend.

Resultatet blev bra - respondenterna likställde produkten med Cavend,

utom i det avseendet att den var för söt. Sötheten minskades följakt

ligen före lanseringen på hemmamarknaden.

Det goda resultatet för Finnrök i Finland gjorde att produkten testades

på hemmamarknaden. Detta hade troligen skett under alla omständigheter,

men testet påskyndades av Finlands-resultatet.
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Utfallet av den inhemska testen i kombination med ett för CIG bättre

ekonomiskt utbyte - p g a råtobakens lägre pris - gjorde produkten

attraktiv för lansering. (Att pressa råvarukostnaderna ingår i den

strategiska målsättningen.)

Anledningarna till att i det läget Blandrök "skiftade innehåll tt var

flera:

cavendishmarknaden bedömdes vid denna tidpunkt ha stagnerat, dvs

hotet från Cavend var inte längre lik~ starkt

åldersproblemet och blandrökarfrågan var mera akuta

den tekniska lösningen på Cavend Normal-kopian var fortfarande

olöst

"cigarrett eller pipan-temat hade länge väntat på en produkt.

Genom att lansera den tekniskt lyckade Finlands-produkten till den

aktuella målgruppen och under blandrökartemat - och samtidigt fort

sätta med Cavend Normal-kopians utveckling - löstes således flera

problem på en gång.

Namnet och förpackningen testades inte inför den lansering som nu genom

fördes i snabb takt.

Lanseringen

Under hösten 1964 planerades lanseringen av Blandrök. I efterhand är

det möjligt att se Blandrök som en kombination av id~n "cigarrett eller

pipa" (1959) och en teknisk utveckling (1963). Blandningen är baserad

på Exportrökreceptet men har mindre söthet. Målgrupp och marknadsförings

id~ är blandrökare.

Förpackningen gjordes relativt snabbt aven utomstående designer.

Lanseringen genomfördes med början i februari 1965.
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Efter två år konstaterades att resultatet blivit sämre än väntat även

om det var acceptabelt. Huvudanledningen var att smaken inte var riktigt

bra, varför en förändring och relansering övervägdes. Samtidigt notera

des att cavendish-problemet Cavend ej lösts av Blandrök.

Sammanfattning av Tobaksfallet

Tobaksfållet skildrar ett företag vars ptoduktutveckling och övriga kon

kurrensmedel styrs aven sökprocess som domineras av den akuta hotbild

omvärlden uppvis.ar. Vid tiden för processens början förändrades före

tagets konkurrenssituation kraftigt. Det första akuta hotet var en kon

kurrents framgångar på den inhemska marknadens mixture-sektor. Denna

sektor dominerade både totalmarknaden och CIG:s egen försäljning. Före

tagets uppmärksamhet koncentrerades då till detta hot.

Tack vare företagets tekniska kunskaper på mixture~sektorn blev det mOJ

ligt att i snabb följd lansera två produkter avsedda. att hindra konkur

rentens tillväxt på mixture-sektorn. Resultatet blev också det önskade:

konkurrentens ökning i försäljning avtog och snart var dennes försälj

ning stagnerande.

Den av företaget upplevda hotbilden kan givetvis förändras genom att

omvärlden förändras, men också genom företagets egna åtgärder samt ge

nom att företagets tillgängliga information om omvärlden förbättras.

Tobaksfallet visar hur hotbilden över tiden förändras genom mer preci

serad information och hur företagets problem och mål därigenom trans

formeras.

Då hotet mot mdxture-sektorn avvärjts bedömdes cavendish-sektorns till

växt - där CIG inte hade någon egen prodUkt - som det största hotet. An

strängningarna i produktutvecklingen sattes in på att ta fram en caven

dish-produkt. på grund av bristande know-how på området klarade företaget

inte av att få fram en produkt av tillräckligt god kvalitet. Trots flera

försök misslyckades också de lanseringar sam gjordes. Företaget bestämde

sig för att satsa på metodutveckling, dvs öka sin kunskapsnivå.

Under tiden hände så småningom två saker: dels blev cavendish-sektorns

tillväxt mindre än väntat, dels fick företaget genom sin myckna och kon

tinuerliga undersökningsverksamhet en annan bild av cavendish-sektorn.
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Från att ha definierat sektorn i termer av produkttyp, övergick marknads

avdelningen till att definiera den i termer av köparbeteende och köpar

egenskaper.

Företaget fann att den hotade och viktiga sektorn i själva verket var

yngre piprökare sam röker både cigaretter och pipa. Det blev då inte lika

viktigt att lansera en konkurrent-kopia som att lansera en produkt för

unga blandrökare. Hittills hade dessa sammanfallit, men genom den obe

roende tillkomsten aven ny produktionsteknik, som gav nyckeln till en ny,

bra produkt, fick företaget fram en produkt som kunde "hängas på" det

sedan länge färdiga temat "cigarett eller pipa".

Företaget lanserade alltså en marknadsföringside, avsedd för en viss mål

grupp, och till den iden knöts en produkt.

Förutom de olika lanseringarna och den ökade marknadsinformationen gav

processen upphov till att produktutvecklingsfrågor mer generellt och

långsiktigt prioriterades i företaget. Den nya situationen uppenbaråde

brister i företagets know-ho~ och dessa måste undanröjas genom metod

utveckling.

AVSlutningsvis kan framhållas:

företagets sökprocess styrdes i stor utsträckning av förändringar i

marknadsandelarnas storlek (totalmarknaden är vikande på sikt)

marknadsföringsaktiviteterna koncentrerades till de områden där de

egna marknadsandelarna hotades

inom produktutvecklingen var imitation och prOduktvariation vanliga

motåtgärder på marknaden

då en målgrupp identifierats kan en marknadsföringside skapas t till

vilken senare en produkt tas fram (i stället för det omvända)

på lång sikt anses betydande utveckling - "innovation" - nödvändig

för ö,verlevnad.
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12 Distributörsfallet: Kundkontakt och producentpåverkan

Karakteristik av produkten

Distributörsfallet behandlar utveckling och lansering av s k strumpbyxor.

Strumpbyxan är ett dampIagg, som består av byxor och strumpor kombinerat

i ett enda plagg. Fallet avser strumpbyxor av den tunnare typen, vars ge

nombrott som dampIagg i Sverige inträffade i slutet av 1960-talet. Denna

tunnare typ av strumpbyxor kan användas i stället för kombinationen nylon

strumpor-strumpeband-gördel-trosor. Strumpbyxan innehåller både strumpor

och trosor samt onödiggör gördel och strumpeband. Fördelarna för använda

ren ligger bl a i - förutom att undgå tvånget av gördel och strumpeband 

att strumpbyxan medger korta kjolar utan att strumpslut eller strumpeband

sticker fram under kjnlfållen. Användarnas nackdelar ligger främst i att

passformen ställer större krav än vid kombinationen strumpor-strumpeband

samt att en trasig häl, t ex, gör att båda strumporna måste kasseras.

Strum~byxor tillverkas i en garnkvalitet som ä~ elastisk och inte har samma

genomskinlighet (sheerness) och utseende som oelastiska strumpor. Elastiska

garner krävs p g a att plaggets passform annars inte blir tillräckligt god.

Denna garnkvali tet användes vid 1960-talets mitt i strumpor, vilka såldes'·

nästan enbart till äldre personer. Omkring år 1965 var strumporna flatsticka

de och ihopsydda med en söm baktill. Strumpbyxor är däremot rundstickade utan

söm.

De ovan nämnda fysiska egenskaperna - garnkvalitet och sömlöshet - var

båda nya för det lanserande företaget, tillverkaren och de konsumentgrup

per produkten vände sig till. Samma sak gäller konkurrenterna, både i till

verknings- och försäljningsledet.

Tillverkningen krävde nya maskiner dels för att övergå från flatstickning

till rundstickning, dels för att göra elastiska garner. Strumpti11verkarnas

produktionsapparat behövde därför förändras inför tillverkningen av strump

byxor. Distributionen och marknadsföringen kunde däremot ske på samma sätt

som strumpor tidigare distribuerats och marknadsförts.
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Sedan början av 195D-talet fanns strumpbyxor av tjockare typ både i Sverige

och utomlands. Dessa köpte konsumenterna.dock i mycket liten utsträckning.

I slutet av 195Q-talet tillverkade också en svensk strumprabrik en tunn

strumpbyxa, som dock aldrig gjorde något väsen av sig på marknaden. Detta är

värt att notera eftersom samma produkt, då den dyker upp ett decennium senare,

blir en storsäljande vara. Produkten år alltså heller inte "ny" i den meningen

att den inte tidigare tillverkats.

Situationsbeskrivning

Strumpbyxan Seger lanserades av ett större svenskt distributörsblock,

Integrerade Distributörsbolaget (IDB), år 1967. Företaget bedrev både im

port, tillverkning och grossistverksamhet med olika textilvaror, inklusive

strumpor av olika slag. I egenskap av distributörsblock disponerade före

taget ett antal butik~r och varuhus som cli.f?tributionskanaler. Inköpssidan

i företaget sysslade i likhet med andra handelsföretag huvudsakligen med att

söka gynnsammaste inköpsalternativ för det sortiment som utformas av försälj

nings- och marknadsföringsfunktionerna i s8mråd med inköps funktionen.

Vid mitten av 1960-talet hade konsumtionen av damstrumpor i Sverige ökat

under flera år. Inga nyheter hade kommit fram och speciellt hade inga nya

garner introducerats. Garnpriserna befann sig i en stadigt nedåtgående ut

veckling.

Inom industrin för tillverkning av damstrumpor pågick under 1960-talets

början en koncentrationsprocess som resulterade i starkt ökad koncentration.

Denna process skapade större tillverkningsföretag med ett större samlat för

råd av know-how än vad som tidigare funnits. Koncentrationsprocessen kan sä

ga~ ha avslutats - nått en tillfällig jämvikt - år 1965. Under samma år blev

prissänkningen på crepe-garner, som pågått en längre tid, starkt accentuerad.

Crepe-garner är den elastiska garntyp som måste användas i strumpbyxor.

IDB hade vid denna tidpunkt en marknadsandel på mellan 10 och 20 %.av den

totala strumpmarknaden i Sverige, till vilken strumpbyxor. här hänförs. IDB

sålde strumpor under det egna namnet Seger: I Sverige fanns ett tiotal kon

kurrerande märken som var både fabrikan~märken och distributörsmårken. Detta

utbud härrörde både från svenska tillverkare och från import.
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Som tidigare nämnts fanns 1965 strumpbyxor av tjockare kvalitet - liksom en

svensk tunn strumpbyxa - vilkas andel på marknaden dock var negligerbar.

IDB:s huvudleverantör var en italiensk tillverkare. Denne gjorde 1965 en

tunn strumpbyxa i en lägre prisklass. Den tunna kvaliteten var det "nya"

med den strumpbyxan. Då den presenterades på IDB av inköpschefen för strumpor

mottogs den med mycken skepsis av IDB: s folk. Notabelt i detta sammanhang

är att det ur den studerade beslutsprocessens synvinkel var den svenske

tillverkaren från slutet av 195D-ta1et som utvecklade produkten från början

för att 1965 följas av IDB:s italienske huvudleverantör. Dessa fabrikantut

vecklingar hade dock inte lett till några märkbara insteg på strumpmarknaden.

Vad distributörsfallet i stället skildrar är hur en distributör genom att ta

tag i en existerande produkt, modifiera den och lansera den i massdistribu

tion, kan ge nya försäljningsperspektiv åt en gammal produkt.

Iden

Distributörsfallets egentliga ide är lansering i stor skala av tunna strump

"byxor, vilka till skillnad mot de tjockare typerna skulle kunna ersätta ny

lonstrumpor ur användarnas synvinkel.

Som tidigare nämnts hade produkten tekniskt sett existerat ganska länge innan

IDB:s engagemang började: redan i början av 1950-ta1et kom strumpbyxor i en

tjockare garnkva1itet ut på marknaden och i slutet av 1950-talet gjorde en

mindre svensk fabrikant en strumpbyxa i tunnare garnkva1itet - dock utan att

lyckas få någon större försäljning till ståpd.

1965 presenterade IDB:s dåvarande huvudleverantör en tunn variant av

strumpbyxor.

Idekällor

Produktiden (tunna strumpbyxor) kom från externa källor tillIDB, främst

från leverantörer av strumpor.

Marknadsföringsiden (stort upplagd lansering) kom ;i första hand från ut

ländska konkurrenters försäljning av tunna strumpbyxor utomlands, men

också från rapporter om modeförändringar i Europa.
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Idens grund

Produktidens grund var framför allt sjunkande priser på råvaran elastiskt

garn och utvecklandet av produktionsmetoder för strumpbyxor, vilka möjlig

gjorde sänkta produktionskostnader.

Marknadsföringsiden grundar sig på marknadsfaktorer: framför allt uppkomsten

av ett problem för användarna av nylonstrumpor vid modetrender mot allt

kortare kjolar. Detta användarproblem kunde lösas på flera sätt, varav ett

var tunna strumpbyxor.

Karakteristik av iden

Produkt idens innehåll var inte nytt för företaget eller för marknaden.

Marknadsföringsiden med strumpbyxor som alternativ till nylonstrumpor var

ny både för marknad och företag.

Produktiden var 1965 allmänt tillgänglig i likhet med marknadsföringsiden.

Initiativet till överbringande av ideerna togs huvudsakligen av leverantörer.

Produktidens uttrycksform var varuprover och marknadsföringsidens var verbal.

Överföringssättet var personlig kontakt.

Distributörsföretagets beslutsprocess

Till skillnad mot sådana fall där en tillverkares produktlansering behand

las måste Distributörsfallet ses mera som en beslutsprocess i en inköpssitua-'

tion. Genom att distributören kan söka offerter och påverka offertgivare kan

hans agerande påverka leverantörers utformning av produkten. Distributörs

fallet behandlar ett dylikt samspel mellan marknaden, distributörens inköps

sida och leverantörers produktutveckling. Framställningen görs här ur distri

butörens perspektiv. Det var distributören som slutligen stod rör den avgö

rande insatsen i marknadsföringen och därmed gjorde produkten till en del av

marknadens regelbundna utbud.
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IDB, som är ett distributörsföretag med integrerad tillverkning, gross- och

detaljhandel, omsätter totalt flera miljarder kronor per år. Dess organisa

tion är uppdelad i divisioner. Distributörsfallet utspeglar sig i textildivi

sionen. Varje division är en inköpsfunktion. Under divisionschefen står ett

antal inköpschefer, vars ansvarighetsområden är produktgrupper. Utvecklingen

av Seger leddes av inköpschefen för strumpor. Samtliga som var direkt enga

gerade i förloppet sysslade således enbart med strump9r. Textildivisionens

årliga inköp håller sig omkring 500 mkr.

Under inköpschefen finns ett antal inköpare som i samråd med chefen avgör

vad som skall köpas in. Kontakten med företagets egna distributionskanaler

- butiker och varuhus - sköts via distributionsavdelningarna som leds av

distributionschefer. Dessa avgör hur mycket som skall köpas in.

I organisationen ingår en central marknadsavdelning som gör konsumtionsprog

noser, tekniska prognoser etc. på varje division finns också en marknads

föringsenhet som samordnar marknadsföringen. på textildivisionen finns en

teknisk avdelning som genom prover och kontroller bistår inköparna med tek

nisk information. Denna avdelning spelar en viktig roll i valet av leveran

törer och produkter för inköpen.

Den organisatoriska ramen för processen framgår av fig 12:1.

12-Valdelin
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DIVISIONSCHEF I

INKÖPSCHEF

1---------------. TEKNISK AVD e

Avgör
vad som
köps in

t--------t~------------------

- - - - - -----.........------------- - - - - -

- - - - - -----.........------------- - - - - -

Avgör kvantiteter DISTR.AVD.

Figur 12:1: Organisationen

Någon speciell produktutvecklingsavdelning existerade inte inom inköpsdivi

sionen för textil, åtminstone inte någon explicit sådan. Inköpsorganisatio

nen är kopplad till distributionsorganisationen genom att inköpsprocessens

inköpschef, inköpare och tekniska experter står i kontinuerlig kontakt med

folk från distributionsprocessen. Den tekniska avdelningens uppgift är att

undersöka och prova offererade och inköpta varor. Därigenom kan den tekniska

avdelningen genom samspel med inköparna och utifrån kommande marknadssyn

punkter spela en produktförbättrande och produktvarierande roll.
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Inköpsbesluten måste i sista hand baseras på försäljningsmöjligheter. In

köparna låter sig alltså påverkas - förutom av pris, kvalitet etc - av in

formation om modeförändringar och liknande faktorer som påverkar avsättnings

möjligheterna. Den typen av information inhämtas genom resor etc, samt genom

centrala marknadsavdelningen, sektionens marknadsavdelning, den egna distri

butionsenheten och genom externt inhämtade specialundersökningar.

I detta fall utgörs således "produktutvecklingsorganisationen" av allt det

som enligt ovan ingår i inköpsorganisationen. Fallet kan illustrera hur

produktvariationer och förändringar i produktutbud hos en eller flera till

verkare kan förklaras av inköparens/distributörens styrande roll. Distribu

tören låter producenterna tillverka av honom utprovade och specificerade

produkter.

Genom att Seger-projektet utspelades inom ramen för den ordinarie organisa

tionsformen och genom att det hade en för avdelningen helt "normal" karaktär

fanns i dessa avseenden inga restriktioner av nämnvärd styrka på projektet.

Den ovan anförda slutsatsen om projektrestriktioner gäller också beträffande

företagets interna restriktioner. Varken på finanserna, utrustningen eller

kunskaperna ställdes sådana kravatt projektet i dessa avseenden led av någon

flaskhals i sitt förlopp. De största svårigheterna låg i stället på marknads

och leverantörssidan.

IDB:s inköpsdivisioner har som sagt tillgång till företagets egna distribu

tionskanaler och de till dessa knutna möjligheterna till marknadsförings

åtgärder •. För att få ett fullgott stöd måste en ny produkt dock först "lan

seras" internt så att försäljnings- och marknadsföringssidan på IDB är inför

stådd med en produkts lansering. Dessa enheter handhar distribution, inför

såljning på butikerna och de till konsumenterna riktade marknadsföringsåt-

gärderna.

Som redan nämnts mottogs iden om en tunn strumpbyxa med stor skepsis på IDB

1965. Strumpsidans inköpschef var själv möjligen redan då inställd på att

produkten måste slå igenom, men hans presentation skapade ingen entusiasm
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på IDB. Denna misstro mot strumpbyxans möjligheter att konkurrera med nylon

strumpan var till stor del baserad på marknadens kvantitativa struktur.

Strumpkonsumtionen hade, som sagt, ökat ett antal år i följd, men försälj

ningen av de strumpbyxor som bjöds ut var helt obetydlig. IDB:s strump

märke, Seger, hade flera stora konkurrenter och ingen av dessa hade satsat

på strumpbyxor.

En slags motsvarighet till denna skepsis fanns bland flertalet leverantörer.

Ingen mer betydande fabrikant hade på allvar satsat på strumpbyxor och ingen

hade heller försökt övertala IDB att specificera en sådan produkt för till

verkninge Hos vissa leverantörer fanns ett direkt motstånd mot att gå

över till strumpbyxor, därför att det förväntades leda till högre tillverk

ningskostnader och krav på betydande maskininvesteringar.

1965 hade de tänkbara egenskaperna hos en strumpbyxa inte alls specificerats

särskilt långt. Det enda som då stod klart var att den måste ha tunt garn

för att kunna bli ett attraktivt alternativ på marknadene

Marknadsföringen av strumpbyxor skulle i och för sig ställa speciella krav

p g a att det skulle innebära en lansering där användarna måste vänjas vid

tanken på en ny typ av plagg i stället för de invanda strumporna. 1965 hade

detta ännu inte ägnats någon större uppmärksamhet. Klart stod givetvis att

om IDB skulle satsa på produkten, skulle också d@ för ett integrerat distri

butörsblock unika möjligheterna till massdistribution utnyttjas.

Marknaden var implicit given i den meningen att produkten skulle ersätta

nylonstrumpor och således rikta sig mot marknaden för nylonstrumpor. Den

marknaden dominerades vid 1960-talets mitt av strumpor gjorda av oelastiskt

garn. Dessa garner har en hög grad av genomskinlighet (sheerness) och blank

het. De strumpor av crepe-garn som såldes köptes nästan uteslutande aven

liten grupp äldre damer. Dessa elastiska garner, som tillverkades med oelas

tiska garner som utgångsmaterial, hade ingen genomskinlighet och blev "mat

tare" i färgen. Strumporna hölls uppe med strumpeband och användes därför

i kombination med gördel och trosor.
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En lansering av tunna strumpbyxor, som måste göras av crepe-garn för att få

den nödvändiga elasticiteten, skulle innebära att användarna måste fås att

acceptera garnets matthet och brist på genomskinlighet.

De variationer i strumpornas utseende som förekom vid denna tidpunkt låg

nästan uteslutande i färgerna. Liksom beträffande alla andra modevaror

skiftade strumporna modefärg år från år och dessa skiftningar stod åtmin

stone delvis i relation till förändringar i andra plaggs modefärger. De

årliga modefärgerna för strumpor bestäms i en organisation där Europas

strumpfabrikanter ingår. Varje år träffas dessa och beslutar om vilka strump

färger som skall bjudas ut, inklusive årets modefärg. IDB var inte med i

detta "fabrikantråd" men fick alltid besked samma dag som beslut fattats.

IDB:s egna undersökningar har visat att det endast är en mycket liten andel

av konsumenterna, som känner till namnet på "årets modefärg". Inköparna

framhåller att det ändå är leverantörernas utbud, sam styr konsumenterna

i detta avseende. Bortsett från dessa färgvariationer förekom inga föränd

ringar i produkterna.

Diskussionen om strumpbyxor på IDB började sent på hösten 1965. Även om mot

tagandet blev skeptiskt på IDB, startades en diskussion som höll i sig. Att

alternativet snart blev betydelsefullt framgår av det faktum att IDB i mars

1966 köpte en mindre kvantitet strumpbyxor från sin huvudleverantör.

IDB:s inköpare höll sig kontinuerligt underrättade om den generella mode

utvecklingen utomlands. Modetendenser i andra plagg- än strumpor kunde ha

betydelse även för strumpförsäljare.

Genom frilansrapportörer i Paris och London erhöll IDB skriftliga rapporter

l a 2 gånger i månaden om färger, nyheter etc i dessa städer. I dessa rappor

ter ingick butiksrapporter, som var ett material baserat på intervjuer i

olika butiker i London och Paris. Ur detta material framgick vad som såldes

i olika plagg.

Från IDB:s konfektionsinkåpare kunde information om de snabba modesvängning

arna sökas.



172

IDB:s egna butikskonsulenter var den främsta källan för information om kon

kurrerande distributörers åtgärder, samt om lokala konkurrensförhållanden.

En väl utvecklad fältkontakt med distributionskanalerna ansågs ha avgörande

effekter i konkurrensen.

Den viktigaste källan för förändringar i produkter var den tekniska avdel

ningens paneltester och laboratorietester. Genom dessa upptäcks tekniska

brister i produkterna, vilket leder till kontakter med leverantörer för för

bättrade produktspecifikationer. Vidare var reklamationer en källa för upp

täckt av tekniska brister. Dess betydelse reduceras emellertid av att de regel

bundna panel- och laboratorietesterna i regel avslöjar bristerna. Reklamationer

na gäller därför oftast redan kända svagheter.

Under hela den period som Distributörsfallet omfattar pågick aktivi~et för

att få beslutsunderlag genom de nämnda informationskällorna.

1966 började vidden av frågan om strumpbyxor stå klar. Rapporter från England

meddelade att de korta kjolarna började bli alltmer populära. Butiksrapporter

na från London spelade härvidlag stor roll.

Från slutet av år 1965 till 1967, då IDB lanserade strumpbyxan, förflöt

1t år: under hela den tiden blev kjolarna kortare och kortare. Denna mode

förändring påverkade strumpfabrikanter och strumpförsäljare.

För användarna innebar de kortare kjolarna ett problem genom att strumpslut

och strumpeband måste döljas under kjolen. Valet stod mellan att låta kjol

fållen sluta ovanför strumpan eller att låta strumpan sätta gränsen för kjo

lens förkortning. Problemet blev att finna ett sätt att göra strumpan längre

och hålla den på plats utan spektakulära strumpeband.

Strumpbyxan hade i fabrikanternas ögon länge haft vägande skäl emot sig:

tillverkningen ansågs både komplicerad och dyrbar. Som tidigare nämnts be

hövdes maskiner för rundstickning och de flesta fabrikanter hade otillräck

lig rundstickningskapacitet för att kunna klara en övergång till strumpbyxor

utan krävande investeringar i produktionsapparaten. Många hade ingen rund

stickningskapacitet alls.
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I sökandet efter en lösning på problemet att göra strumporna längre och

utan strumpeband övervägde därför fabrikanterna andra alternativ än strump

byxan. Å andra sidan hade, som ovan nämnts, en del strukturella förändring

ar inträffat som gynnade strumpbyxans uppgång. Koncentrationen av tillverk

ningsindustrin var slutförd och hade lagt stora finansiella resurser och

know-how i några stora enheters händer. Samtidigt föll priserna på crepe

-garn kraftigt 1965.

En engelsk tillverkare lanserade med massivt reklamstöd en strumpa, som dels

hade gjorts längre och dels hade en resår fäst i överkanten, som ett lös

ningsalternativ.

Nackdelar med resårstrumpan var att resåren måste vara mjuk och ha invävd

gummitråd för att inte glida, vilket medförde höga material- och sömnads

kostnader.

Ett liknande förslag var att resåren skulle vara löstagbar för att kunna

användas flera gånger, för att inte resårstrumpan skulle bli lika dyr som

strumpbyxan. För detta skulle knappar svetsas på strumpan.

Andra nackdelar med resår uppstod genom olika lårvidd: flera storlekar

blev nödvändigt på resårerna.

Det kan noteras att problemställningen i denna sökprocess inte var att be-

fria kvinnorna från gördlar. Det faktum att gördlarna vid strumpbyxans lanse

ring gick tillbaka var en effekt av strumpbyxan, men låg inte i själva problem

ställningen. Problemet var det korta kjolmodet.

Under 1966 stod denna problemställning klar för IDB. Förhandlingar med den

italienske huvudleverantören inleddes redan i början på 1966 i frågan om

tillverkning av strumpbyxor. IDB hoppades kunna slå ut igångsättningskost

naderna på längre perioder genom att erbjuda sig att köpa tillverkarens

hela produktion. Därigenom skulle introduktionspriserna kunna hållas låga.

IDB utgick emellertid inte från att strumpbyxan var den slutgiltiga lösningen.

Under 1966 arbetade IDB:s tekniska avdelning med experiment för utformning av

resårstrumpor. Både olika storlekar och svetsade knappar ingick i experimenten.

IDB:s egna prover och experiment gav en bas för förhandlingar, kontakter och

önskemål visavi tänkbara leverantörer.
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Då IDB utförde utvecklingsarbete med resårvarianten togs kontakter med en

stor fransk strumptillverkare. Den tillverkaren konstruerade maskiner för

knappsvetsning. Inga strumpbyxor ingick 1966 i sortimentet från denne franske

stortillverkare. Kontakterna med den italienske tillverkaren fortsatte och

IDB gjorde under hela 1966 smärre uppköp av strumpbyxor från Italien.

Valet av leverantörer har för IDB emellertid också andra dimensioner än

deras produkter. De flesta fabrikanter vill spela en aktiv roll i produkt

utvecklingsfrågor. IDB:s egen utvecklingsaktivitet genom den tekniska av

delningen gör att IDB hellre vill ha en leverantör som vill utveckla pro

dukter på IDB:s villkor. När man väl funnit en sådan kan den behållas desto

längre. P g a att IDB köper in för tillverkaren stora kvantiteter kan före

taget inte skifta alltför mycket mellan fabrikante~ då detta skulle verka

fördyrande. Av dessa skäl blir inköpsrelationerna mycket stabila, vilket i

sin tur leder till att valet av tillverkare för en ny produkt måste ges

ett långsiktigt perspektiv.

1966 års prover och experimenterande ledde till att vissa beslut kunde fattas

beträffande strumpbyxans önskade egenskaper. Inköpsavdelningen arbetade mer

och mer efter övertygelsen att strumpbyxan skulle bli det lönsammaste alter

nativet för lösning av kjolproblemet.

Garner: de första försöken med strumpbyxor gjordes med oelastiska garner.

Någon sådan produkt lanserades dock aldrig. IDB:s prover med en panel av

strumpp~overskorpåvisade omöjligheten av att använda oelastiska garner.

IDB fattade beslut att elastiska garner måste användas.

Storlekar: i likhet med kravet på elasticitet är kravet på avpassade storlekar

grundat i strumpbyxans passform. Utan elasticitet och med bara en storlek

skulle endast ett fåtal konsumenter kunna använda strumpbyxa och samtidigt

erhålla rimlig passform. Detta var en anledning till att den franske stor

tillverkaren ej ville satsa på strumpbyxor: de ansågs sträcka sig för litet

över knät. IDB:s långa experimenterande, provande och den lilla försäljning
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som pågick under 1966 gav viktiga erfarenheter beträffande storlekar. IDB

fann att de tre storlekar, som den italienske leverantören tillhandahöll,

inte räckte till. Vidare måste benlängden i varje storlek vara exakt, vil

ket inte är nödvändigt på strumpor. P g a de höga tekniska krav som detta

ställer kunde inte den italienska fabriken få längden på strumpbyxans ben

tillräckligt exakt. Detta var två viktiga anledningar till att IDB sökte

sig till den fem gånger större franske tillverkaren.

Resåren i byxan var 1966 inträdd och den aspekten var inte föremål för någon

ingående prövning.

Den garntjocklek som användes var inte heller diskutabel: p g a nylon

strumpornas starka ställning användes enbart den tunnaste crepen.

I konkurrensen gentemot strumpor var ett lågt pris det väsentligaste kon

kurrensmedlet vid introduktionen av strumpbyxor~ Både för att bryta motstån

det mot crepe-garner och för att kompensera för att ett trasigt ben i en

strumpbyxa inte kan ersättas från ett annat par, var det nödvändigt att

hålla ett lågt pris. Detta stod klart för IDB redan under 1966.

Inköpschefen för strumpor på IDB hade vid ett studiebesök på ett större

nordamerikanskt varuhusföretag erfarit att undersökningar av "9.99-proble

met" visat att den prissättningsmetoden var den för företaget gynnsammaste.

Av någon anledning hade inköpschefen fastnat för 5 kr/st som ett högsta

pris på strumpbyxan i lanseringen. Följaktligen målsattes priset till 4:90
per styck. Senare visade det sig att detta pris blev för lågt för leveran

tören och för IDB, varför IDB fick "subventionera" varan för att kunna hål

la det låga priset.

Aktiviteter------

Eftersom den italienske leverantören inte klarade IDB:s krav på exakthet i

benlängd och endast erbjöd tre storlekar, fortsatte IDB att söka andra leve

rantörer. Kontakterna med den store franske tillverkaren fortsatte. Denne

ville emellertid inte tillverka strumpbyxor och vidhöll denna uppfattning

ännu i november 1966.
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I mars 1967 inträffade ett viktigt omslag: inköpschefen för strumpor på IDB

besökte Paris och vid detta tillfälle ändrade den franske leverantören upp

fattning. Vad detta berodde på är oklart. Hans motstånd hade tidigare bl a

grundats på att strumpbyxans ben sträckte för lite över knät. Kanske hade

han nu funnit ett bättre garn. Dessutom hade kjollängderna successivt mins

kat och strumpbyxans andel av försäljningen i London successivt ökat. Vidare

kunde IDB i mars 1967 basera sin argumentation dels på offerter från andra

leverantörer, dels på sina egna prov- och testresultat. Inköpschefen spelade

dessutom med en för varje tillverkare lockande storlek på IDBlS inköp. In

köpschefen hade redan bestämt sig för att satsa stort på strumpbyxan.

Då den franske tillverkaren väl ändrat sig och i mars 1967 visade prover

kunde IDB konstatera att de var aven bättre kvalitet än den italienska

och att priset var lika lågt.

I juni 1967 gjorde IDB en mycket stor beställning av strumpbyxor hos denne

franske tillverkare. Denna enda order var ca 20 gånger större än den totala

kvantitet IDB hade sålt till konsument under 1965-66. IDB hade därmed tagit

första steget utan återvändo mot en kraftig satsning på strumpbyxan.

Den beställda strumpbyxan gjordes av den tunnaste crepen. Den tillverkades

och såldes i fem storlekar. Resåren i byxan var iträdd. Byxan hade ingen kil

i grenen.

Priset sattes till 4:90. (Under hösten 1966 hade de flesta svenska fabrikanter

offererat strumpbyxor till priser som motsvarade 8-10 kronor till konsument.

Det hade under 1966 försiggått en spridning av strumpbyxiden bland strump

fabrikanter - även detta måste ha påverkat den franske tillverkaren.)

Lanseringen

Den stora beställningen från juni 1967 skulle levereras i augusti samma år.

Samtidigt beställdes från samme tillverkare mycket små kvantiteter av några

andra varianter, som såldes i Frankrike, dels strumpor med resår, dels strum

por med lös resår samt en trosa med monteringsanordning för strumporna. Något

litet av dessa såldes sedan på några av IDB:s varuhus i Sverige.
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Första veckan i augusti började det stora partiet strumpbyxor att försäljas

i IDB:s detaljhandelsställen. Under hela augusti månad såldes praktiskt ta

get ingenting. I mitten av september förändrades detta förhål~~~de drastiskt.

Vid ett sammanträde under en internatvecka med representanter för IDB: s för

säljningsfunktion diskuterades den dåliga försäljningen. Försäljningsperso

nalen var ganska skeptisk och för IDB:s inköpschef för strumpbyxor var detta

dramatiska dagar, ~tersom han - ~~ska självsv~~d~gt - satsat så hårt på

strumpbyxan. I slutet av den veckan blev det kallare i luften över Sverige

och då började plötsligt försäljningen ta fart och stiga.

Sedan dess har försäljningen av strumpbyxan Seger utvecklats till en stor

framgång för IDB. På två år fördubblades IDB:s marknadsandel på strumpmark

naden och nästan hela denna ökning kan tillskrivas strumpbyxan.

De huvudsakliga konkurrensparametrarna och en stor del av förklaringen till

framgången var pris och antalet storlekar.

IDB lanserade den tunna strumpbyxan i crepe till priset 4:90. Konkurrenter

nas vanliga strumpor i crepe kostade vid den tidpunkten lika mycket och deras

motsvarande strumpbyxor kostade mellan 8:90 och 11:90 kr/st. Den kanske vik

tigaste faktorn var att IDB saluförde fem olika storlekar medan konkurrenterna

erbjöd en eller ett par storlekar.

Efteråt kan det konstateras att det efter IDB:s lansering av strumpbyxan i

Sverige tog 1,5 år innan konkurrenterna kom med jämförbara produkter - det

tog yterligare ett år innan det i köparnas ögon fanns andra strumpbyxor

till jämförbara kvaliteter och priser. IDB anser att denna fördröjning från

konkurrenternas sida var bra för IDB framför allt därför att det gav "lugn

och ro för att förbättra produktentf •

Många spekulationer kan verka rimliga beträffande anledningen till fördröj

ningen. En viss betydelse måste tillmätas det faktum att övergången från

flata till runda stickmaskiner gjorde att maskintillgången i början var för

liten totalt sett i förhållande till den snabbt stigande efterfrågan.

Under de tre första åren (1967-69) trängde strumpbyxan snabbt in på strump

marknaden. Snart använde 80-90 %av köparna i åldersgruppen 15-24 år strump

byxor. Senare har det ökande användandet av långbyxor hejdat expansionen.
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Efter det första stora inköpet och lanseringen vidtog en lång process av

modifieringar av produkten. Förändringen av produkten pågick i takt med

fabrikanternas maskinutveckling, en process där förbättrade maskiner och

förbättrade produkter samspelade.

Eftersom det viktigaste för Segers framgång var storlekarna, enligt IDB:s

uppfattning (jfr kravet på passform), koncentrerades också produktutveck

lingsarbetet till det området. 1971 fanns nio storlekar i IDB:s sortiment.

Från tidigare erfarenheter av strumpor visste man att förstärkningar av

garnet på vissa punkter skulle bli ett problem. Även detta påverkas av

att användaren har en storlek med bra passform: ju sämre passform, desto

större förslitning.

Både för utvecklingen av förstä~kningar och storlekar har IDB:s tekniska

avdelning spelat en stor roll som informationskälla, utvärderare och ini

tiativtagare till fabrikanternas förändringar. Denna avdelning disponerar

över en panel av proverskor, vilken utnyttjas kontinuerligt och systemat~skt

för att praktiskt värdera plaggen och därmed identifiera brister.

Ett exempel på IDB-initierad produktförbättring som krävt maskinförändringar

hos tillverkaren är resåren i byxan: från iträdd resår över insydd resår till

instickad lycratråd.

Exempel finns också på att IDB:s provverksamhet varit en bidragande faktor

till att förändringar har försenats och i stället lanserats av konkurrenter.

IDB anser att en förbättring tar ca ett halvt år från ide till produkt p g a

testerna. Exempel är grenkil i byxan, vilket är en förstärkning som lansera

des aven konkurrent.

Med början i december 1967 och in i 1969 gjordes prognoser och marknadsunder

sökningar på IDB som underlag för inköp resp marknadsföring. Prognoserna pe

kade redan 1967 på kraftiga försäljningsökningar, och dessa bekräftades sedan

av den faktiska utvecklingen.

Försäljningsutvecklingen ledde till att den vid 1960-talets början rådande

inköps fördelningen mellan Sverige och utlandet 1970 hade förändrats så att

90 .% av IDB:s strumpor och strumpbyxor då köptes utomlands.
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Sammanfattning av Distributörsfallet

Genom påstötningar från leverantörer och genom rapporter om modeförändringar

väcktes hos det stora distributårsblocket tanken på att lansera en produkt

som länge existerat men aldrig sålt nämnvärt.

Samtidigt som modeförändringar beredde plats för produkten på marknaden, in

träffade förändringar i tillverkningsledet sam gynnade produkten. Ökad stor

lek på tillverkningsenheterna och sänkta garnpriser gjorde det lättare än

tidigare att tillverka produkten till rimlig kostnad.

Produkten kompletterade således en modeförändring och utnyttjade sänkta rå

varupriser.

Under ett års tid genomförde distributören sedan laboratorietester, praktiska

prover och viss försäljning för att få en bättre uppfattning om hur produk

ten skulle se ut för att bli en framgång på marknaden. Under samma tid för

stärktes modeförändringarna, samtidigt som allt fler utländska fabrikanter

började tillverka produkten.

Distributören förmedlade sina erfarenheter till tillverkare och förhandlade

med dessa om ändrade produktspecifikationer. Priset blev på ett tidigt sta

dium av konkurrenshänsyn en målsatt variabel. Distributören fann att dess

befintliga huvudleverantör inte klarade de tekniska krav som ansågs nödvän

diga, varför en satsning på strumpbyxan krävde en ny stor leverantör. Dis

tributören förmedlade sina produktutvecklingsresultat till tänkbara fabri

kanter och fick slutligen en stor tillverkare att ta fram den önskade pro

dukten.

Produkten lanserades med stor framgång och konkurrenterna kom under två år

på efterkälken.

Distributörsfallet illustrerar hur en distributör leder och påverkar produkt

utvecklingen hos fabrikanter. Det visar också hur vissa förändringar på mark

naden tillsammans med en stor säljares satsning på massdistribution kan för

vandla en produkt som länge 'fört en tynande tillvaro på marknaden till en do

minerande produkt på marknaden. Genom att identifiera och satsa hårt på kon

kurrensparametern pris och samtidigt bjuda ut strumpbyzan,i ett stort antal

storlekar kunde distributören snabbt förändra produktens betydelse~ Storle-

kens betydelse illustrerar vikten av den tekniska avdelningens experiment.
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13 Sammanfattning av praktikfallen

Syfte och uppläggning

Syftet med detta kapitel är att sanmanfatta det empiriska material som

legat till grund för den teoretiska analysen i främst kapitlen 14 och 15.
Sammanfattningen bygger på avsnitten "Karakteristik av produkten" och

"SituationSbeskrivning" i fallstudierna. och presenterar därmed de för

denna rapport mest väsentliga dragen i samtliga studerade fall. Övriga

avsnitt i fallbeskrivningarna sammanfattas på motsvarande sätt i Bengt

Brodins kommande rapport.

Sammanfattningen är gjord i följande avsnitt:

l Karakteristik av produkten

1.1 Produkt

1.2 Användningsområde

1.3 Användare

1.4 Produktens relation till företagets tidigare produkter

1.5 Produktens relation till konkurrenters produkter

1.6 Produktens relation till användarnas tidigare lösning

1.7 Utmärkande krav på tillverkningen i relation till
produktionsapparaten

1.8 Utmärkande krav på distributionen i relation till
distributionssystemet

1.9 Utmärkande krav på marknadsföringen i relation till
marknadsföringsmetoder

1.10 Utmärkande utvecklingskrav i förhållande till företagets
resurser

2 Situationsbeskrivning

För att öka överskådligheten har sammanfattningarna redovisats i tabell

form.

1) Detta kapitel är sammanställt av Bengt Brodin.



l. Karakteristik av produkten

.l•.l_P.!:oJ!~t

Innovations fallet

Filtret F3

Hygienfallet

Den röda, genomskinliga
tandkrämen Rent-i-mun,
utan fluor och med
medelhög slipeffekt.

Tångfallet

Tångserien Micro,
bestående av 14
varianter.

Möbelfallet

Möbelserien Modul, ett
kombinerat möbelprogram
i modulsystem som kan
kombineras och varie
ras. Serien byggs på
flexibilitet i tre
plan: utåt-uppåt-i sid
led och består av 12
delar.

Läromedelsfallet

Läromedlet "Världen om
kring oss", avsett för
samtliga orienterings
ämnen i grundskolans
mellanstadium och upp
byggt som systemprodukt.

Mutterdragarfallet

Den raka, multipla,
segdragande mutter
dragarserien MUL, upp
byggd som en system
produkt och bestående
av 4 storlekar.

Tobaks fallet

Piptobaken Blandrök av
tobakstypen cavendish.
Den är sötad, aromati
serad, lätthanterlig
och brinner bra.

Fläktfallet

Ventilationsfläkten A3,
avsedd för lufttrans
port i ventilations
anläggningar. Den finns
i två varianter: enkel
fläkt och dubbelfläkt
(11 resp 10 storlekar).
En specialvariant, A3A,
är avsedd för transport
av stoftbemängd luft.

Distributionsfallet

Den tunna strumpbyxan
Seger.

Toalettfallet

Toalettstolen Kompost
stolen, som bygger på
den biologiska förmult
ningsprocessen. Pro
cessen påskyndas genom
en i stolen inbyggd
värmeslinga.
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Innovationsfallet Tångfallet Läramedelsfallet Tobaksfallet Distributionsfallet

a) Fiberåtervinning Precisionskråvande Läromedel (inkl lärar- Vid piprökning. Som benkläder för
b) Inre rening för monterings-, repara- handledning) i orien- kvinnor i stället för

återanvändning av tions- och service- teringsämnen i grund- kombinationen nylon-
processvatten arbeten. skolans mellanstadium. strumpor-strumpeband-

c) 8lutrening av pro- gördel-trosor.
cessens avlopps-
vatten.

Hygienf'allet Möbel fallet Mutterdragarfallet Fläktfallet Toalettfalle t

Vid tandborstning. Möblering av främst Repetitivt monterings- r ventilationsanlägg- I fritidshus och andra
vardags-, arbets- och arbete med förband med ningar i kontor, periodvis nyttjade an-
sovrum i bostäder. flera muttrar i mon- affärer, sjukhus och läggningar.

teringsintensiva bran- bostäder,
scher, t ex bilindu~

strin.
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Innovations fallet

Pappersindustrier
och möjligen också andra
processindustrier.

Hygienfallet

Potentiellt alla som
borstar tänderna. Kon
sistens och färg kan
skrämma vissa. Egen
skaperna kan dock
speciellt tilltala barn
och vis s a vuxna.

Tångfallet

Företag med manuellt,
precisionskrävande
monterings-, repara
tions- och service
arbete, i synnerhet
inom elektronikindu
strin.

Möbelfallet

Utformning och färg
sättning gör att främst
yngre möbelköpare
attraheras.

Läromedelsfallet

Elever och lärare i
grundskolans mellan
stadium. Köpare är
dock kommunerna.

Mutterdragarfallet

Bilindustrier och andra
monteringsintensiva
företag.

Tobaks fallet

Piprökare och främst då
sådana som röker både
cigarrett och pipa.

Fläktfallet

Direkta användare är
de som vistas, arbetar
eller bor i de lokaler
där fläkten finns in
stallerad. Köpare är
i sista hand den som
äger eller bygger fas
tigheten i vilken
fläkten skall instal
leras.

Distributörsfallet

Kvinnor i allmänhet.

Toalettfallet

Familjer i fritidshus
med tillgång till
elektricitet och med
intresse att lösa toa
lettfrågan på ett kom
fortabelt och miljö
vänligt sätt.
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Innovationsfallet

Inga-produkten utveck
lades inom ett utveck
lingsbolag som i sin
tur startade ett företag
för att exploatera upp
finningen.

Hygienfallet

Till skillnad från
företagets två övriga
tandkrämer är Rent-i
-mun en geltandkräm,
som inte innehåller
fluor och som har
medelhög slipeffekt.

Tångfallet

Spetsigare och mindre
käftar än i företagets
tidigare tänger. Bättre
precision p g a annan
tillverkningsmetod.
Annat material (legerad
verktygstråd) ger högre
hårdhet.

Möbelfallet

Det nya med Modul är
dels den klart uttala
de och genomtänkta
flexibiliteten i ett
möbelsystem t dels---
designen (sam dock på
intet sätt markant av
viker från andra möb
lers). Delarna i Modul
är kända till sin
funktion.

Läromedelsfallet

vas täcker in ett helt
läroämne i läroplanen.
Tidigare produkter inom
företaget täckte in
mera avgränsade områden
på ett inte fullt så
systematiserat sätt.

Mutterdragarfallet

MUL: s nännaste före
gångare var slående
mutterdragare, vilka
medgav lägre precision.
Dessutom var dessa
standardprodukter,
medan MUL a.lltid till
vissa delar måste spe
cialtillverkas, medan
andra delar finns som
standard i ett. modul
system.

Tobaks fallet

Företaget har tidigare
utvecklat och lanserat
flera varianter av pip
tobak av Cavendishtyp.
Dessa var inte helt
lyckade. främst beroen
de på svårigheter på
den tekniska sidan.
Blandrök bygger dock
på en ny tillverknings
metod, som medger bil
ligare råtobakssorter
och även ger lägre
tillverkningskostnad.

Fläktfallet

A3 och A3A ersätter
flera (glesa) flåkt
serier. A3 och A3A har
bättre ljudvärden och
och täcker bättre ak
tuella tryck- och kapa
citetsområden.

Distributionsfallet

Seger är elastisk och
har ej samma genomskin
lighet och utseende som
oelastiska (konventio
nella) strumpor. Före
taget har ej tidigare
haft strumpbyxor i
sortimentet, men väl
marginellt andra pro
dukter som eliminerade
användningen av gördel.

Toalettfallet

Kompoststolen är den
första produkten som
AB uppfinnaren utveck
lat och sålt.
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Innovations fallet

F3 har jämfört med kon
kurrerande filterappa
rater högre reningsgrad
och kapacitet samt tek
nisk möjlighet att an
vända finare maskor i
filtren.
F3 är lättare att under
hålla och mera drift
säker. Den kräver dock
större takhöjd och
sätter luft till det
renade vattnet.

Hygienfallet

Till skillnad från de
flesta konkurrentmärkena
innehåller Rent-i-mun
inte fluor och har dess
utom medelhög slipeffekt
Denna egenskapskombina
tion är ovanlig bland
konkurrentmärkena. En
konkurrerande geltand
kräm lanserades sam
tidigt med Rent-i-mun,
men med fluor och med
högre slipeffekt.

Tångfallet

Microserien har spetsi
gare och mindre käftar,
och har bättre preci
sion p g a annan till
verkningsmetod. Micro
serien är dessutom
gjord av annat material
(legerat verktygsstål)
som ger högre hårdhet.
Den håller vidare en
gynnsammare prisnivå.

Möbelfallet

Ingen direkt motsvarig
het till Modul finns på
marknaden. Men alla
konkurrenter har pro
dukter med motsvarande
funktioner och med ett
liknande utseeende, men
knappast med en lika
konsekvent genomförd
systemuppbyggnad.

Läromedelsfallet

Två konkurrerande bok
förlag hade tidigare
liknande produkter, som
täckte alla oriente~

ringsämnen. Antalet
delar i konkurrentpro
dukterna var dock min
dre och inte heller
medgav de uppdelning i
häften.

Mutterdragarfallet

Inget radikalt skiljer
MUL från konkurrenter
nas produkter vare sig
egenskaps- eller funk
tionsmåssigt. Konkur
renterna har dock haft
segdragande mutterdra
gare i sina sortiment
sedan början av 1950
talet, men MUL är Tors
första segdragande
verktyg.

Tobaks fallet

Flera konkurrenter har
sedan länge haft pip
tobaker av cavendish
typ på markn~den. Bland
röks tillverkningssätt
är dock annorlunda.

Fläktfallet

Funktionsmässigt hävdar
sig A3 väl jämfört med
konkurrenternas fläkta~

lj udnivån är t o m bät"b
re. Användningsområdet
för serien är detsamma
sam den större konkur
rentens motsvarande
serie har. Detta är
väsentligt i konkurren
sen am större projekt,
där glesare serier har
mindre konkurrenskraft.

Distributionsfallet

Inte heller konkurren
terna har i någon nämn
värd utsträckning tidi
gare haft strumpbyxor
i sina sortimen:t. De få
som fanns på marknaden
var av tjockare typ och
således mycket litet.
Ett svenskt företag
tillverkade dock sedan
slutet av 1950-talet en
tunnare strumpbyxa med
föga framgång på mark
naden.

Toalettfallet

I motsats till de flesta
andra toaletter för fri
tidshus bygger Kompost
stolen på den biologis
ka förmultningsprin
cipen. Denna princip
bygger ett konkurrens
märke på. Processen där
går emellertid lång
sammare (ingen el
slinga), toaletten är
därför mer skrymmande
och dessutom svårare
att montera. I motsats
till Kompoststolen
tillåter dock konkur
rentmärket att annat
köksavfall än matrester
komposteras. f



~•.§. _P.!:0.9:.~t~n!. .!:e1.a1.i.2.n_till.!,Il~äB.dy!!.a..!. .ii~.6.a.!:e_l.2:s.!!.i.!!.g

......
ex>
0\

innovationsfallet

F3 medger - jämfört med
utrustning för sedimen
tation, flotation och
med andra typer av fil
ter - större reningsgrad
och kapacitet.

Hygienfallet

Rent-i-mun har inga egen
skaper som gör tandborst
ningen annorlunda jämfört
med när andra tandkrämer
används. Dess annorlunda
konsistens, slipförmåga
och frånvaro av fluor kan
dock av vissa användare
(t ex små barn eller de-
ras föräldrar) upplevas
positivt.

Tångfallet

Precisionen och snabb
heten i användandet
ökas liksom livslängden.

Möbelfallet

Modul medför inga ge
nomgripande föränd
ringar för användaren.
Den konsekvent genom
förda systemtanken
kan dock underlätta
möbleringar. Dessutom
har enheterna i Modul
lackad baksida, vilket
gör att de t ex kan an
vändas som rumsavde
lare.

Läromedelsfallet

vas innebär en förbätt
ring i främst två av
seenden: bättre anpass
ning till läroplanen
och uppdelningen av
stoffet i häften efter
läroplanens studieom
råden. Även enstaka
häften kan köpas, vilket
ökar användarens flexi
bilitet.

Mutterdragarfallet

För användare som tidi
gare använt segdragande
mutterdragare medför
MUL inga avgörande för
ändringar. Jämför med
slående mutterdragare
har MUL fördelar vad
gäller såväl ljudnivå,
precision i åtdrag
ningen som snabbhet.
Dessutom ställer den
mindre krav på operatö
rens skicklighet. MUL
har dock mindre använd
ningsområde genom att
endast multipla för
band, vars sammansätt
ning förändras endast
marginellt över tiden,
är möjliga att dra åt.

Tobaksfallet

Blandrök innebär för
användaren inga ny
heter, eftersom kon
kurrenternas märken
haft motsvarande egen
skaper som Blandrök.

Fläktfallet

A3 har bättre ljudnivå
än de flesta andra
fläktar. Smörjning och
utbyte av vissa delar
kan ske lättare. Den
tätare serien medger
också ett större an
vändningsområde. Mon
teringen av fläkten på
ett balkstativ gör också
att betongfundament ej
behöver gjutas, varför
fläkten av hållfast
hetsskäl kan placeras
på t ex ett tak..

Distributions fallet

Fördelarna med Seger är
dels att inte behöva an
vända gördel och strumpe
band, dels att kunna an
vända korta kjolar utan
att strumpkant, eller
strumpeband sticker fram.
Nackdelarna är dels att
t ex en trasig häl krä
ver att hela strumpbyxan
kastas (i motsats till
en av två strumpor).

Toalettfallet

Jämfört med konventio
nella torrtoaletter har
kompoststolen ett fler
tal fördelar för använ
daren (komfort, hygien
etc). Jämfört med andra
typer av fritidshustoa
letter är dess främsta
fördel enkelheten: den
kräver inte vattenan
sLutR~n&, ingen avfalls
tank, är inte skrymmande
och är dessutom lätt att
montera.
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Innovationsfallet Tångfallet Läromedels fallet Tobaks fallet Distributionsfallet

~åde utvecklings
Ibolaget INVAS och
det dotterbolag
som sedan bilda
des för F3 saknar
~gen produktions
apparat. Till
~erkningen av F3
isker på lego.

Microserien ställer helt Inga avgörande skillnader i
nya krav på tillverk- förhållande till andra prQ
ningen jämfört med F E dukter. Företaget har dock
Lindströms AB:s tidi- inget eget tryckeri. Projek-
gare produkter. Både nya tets storlek och uppdelnin-
maskiner .och arbetare gen på häften gjorde dock
med annan utbildning det mera kapitalkrävande än
och annat kunnaflde än vanligt vad gäller legopr~,···

tidigare måste anskaf- duktionen (något sam löstes
fas. Denna omoriente- genom en lång leverantörs-
ring var också ett av kredit).
syftena bakom projektet:
den gamla tillverknings-
metoden var dyrbar (lö-
nerna) och medgav inte
så hög precision i till
verkningen.

Blandrök skiljer sig inte
nämnvärt från andra to
bakssorter vad gäller
erforderlig tillverk
ningsutrustning. Därmed
skapades en ny tillverk
ningsmetod för Blandrök.

Tillverkningen av strump
byxan Seger krävde nya
maskiner dels p g a över
gången från flatstickning
till rundstickning, dels
för att elastiska garner
skulle kunna framställas.
Till att börja med skedde
dock tillverkningen av
strumpbyxan helt på lego
för att sedan övergå till
en för detta ändamål upp
förd egen fabrik.

JHygienfallet MÖbelfallet Mutterdragarfallet Fläktfallet Toalett fallet

f-I
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AB Uppfinnaren har ingen
egen produktionsapparat,
utan tillverkningen sker
på lego.

A3 och A3A skiljer till
verkningsmässigt sig från
tidigare fläktar. De sam
manfogsJs på ett annorlun
da sätt, vilket har nöd
vändiggjort inköp aven
maskin för detta ändamål.

Problemet är inte hur MUL
skall tillverkas utan var och
när. Komponenterna i serien
är till stor del av standard
karaktär, väl avpassade till
företagets produktionsappa
rat. Tillverkningen av stan
dardkomponenter till MUL kon
centreras till en eller några
få produktionsenheter (med
tanke på seriestorleken).
Tillverkningen av skräddar
sydda enheter decentraliceras
till dotterbolagen. Konstruk
tionsarbetet decentraliseras
också till dotterbolagen pga
av dess starka beroende av
försäljningsverksamheteno Det
höga löneläget i Sverige gör
tillverkning där l~cket kost
sam.

Modul innebär inte någ
ra förändringar i Varu
husbolagets produk
tionssystem. Varuhusbo
laget lägger nämligen
ut tillverkningen an
tingen - som i detta
fall - på fabriker man
äger själv eller på fri
stående fabriker. Ett
annat alternativ är att
man köper färdiga pro
dukter från fristående
tillverkare.

V;t , ' ......".,.~__""""""_~~'L"""".==m='·""'='·"."·""~="~=~'=m=~ ,...•~=~., --'",. =~__-....I' ~ -.I

Rent-i-mun ställer
endast mindre krav
Jpå nyanskaffning
av produktionsut-
rustning. Detta
ar också en för

~tsättning under
kilken utvecklings
arbetet bedrevs
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Innovationsfallet

ttnga - både INVAS och
dotterbolaget saknade
~istributionssystem.

lHygienfallet

ent-i-mun säljs genom
amma kanaler som .AB Hy
ienprodukters andra
andkrämsmärken. Det inne
är att försäljningen till
llra största delen går
enom dagligvaruhandeln.
tt resultat av lanse
ingen av Rent-i-mun var
tt AB Hygienprodukter på
etta vis ökade expone
ingsytan i butikens hyl-

lor (där man policymässigt
~ade bara en storlek var
dera av sina två tidigare
ttandkrämer). AB Hygienpro
dukter har omvittnat goda
~elationer till sina dis
~ributörer.

Tångfallet

Inga utöver de allmänna
problem som förekommer i
samband med lansering av
nya produkter.

Möbelfallet

Modul säljs genom samma
distributionssystem som
företagets övriga pro
dukter, dvs möbelavdel
ningarna i företagets
varuhus och i ett mindre
antal möbelvaruhus som
företaget äger.

Läromedels fallet

Inga avgörande nya.

Mutterdragarfallet

MUL säljs genom samma
försäljningskanaler som
Tors Verktyg AB:s övriga
produkter, men ställer
andra krav på försälj
ningsarbetets uppläggning
och komplexitetsgrad. MUL
medför en mera kvalifi
cerad försäljning än an
dra verktyg som mera säljs
"över disk". Försäljningen
sker som tidigare genom
egna försäljningsbolag el
ler (i vissa fall) agen-~

ter. I anslutning till
vissa dotterbolag kommer
konstruktionsenheter för

.. MUL: s skräddarsydda en
heter att byggas upp~ Att
etablera. relationer med
bilindustrin (en i stort
sett ny kundkategori)
ställer också krav på
distributionssystemet.

Tobaksfallet

Inga nämnvärda ski llna
der i förhållande till
företagets övriga pro
dukter"

Fläktfallet

A3 använder samma dis
tributionskanaler som
AB Ventilens övriga
fläktar, dvs i Sverige
AB Ventilens regionala
och lokala försäljnings
enheter och utomlands
dotterbol~ eller agen
ter.

Distributions fallet

Integrerade Distribution~

bolaget kunde distribuera
strumpbyxan på samma sätt
som sina tidigare strum
por, dvs genom sina egna
försäljningskanaler.

Toalettfallet

Inga - Kampoststolen är
AB Uppfinnarens första
produkt"
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Innovationsfallet

Inga - vare sig INVAS
eller dotterbolaget
hade tidigare bedrivit
någon marknadsföring.

Hygienfallet

Marknadsföringsåtgårder
av två slag krävs för
att framgångsrikt kunna
marknadsföra en tand
kräm: dels åtgärder
riktade mot distributör
(för att få in produkten
i sortimentet)t dels åt
gärder riktade mot kon
sument. För opinions
bildningen kring tand
krämen är tandläkare
viktiga.

Tångfallet

Inga utöver de allmänna
problem som uppstår i
samband med lanseringen
av nya produkter.

Möbelfallet

p g a sin systemkaraktär
kan enheterna i Modul
mera säljas som hela
miljöer än som enskilda
möbler. Det ställer
fö~odligen större krav
på presentationen av
Modul både i varuhusen
och i katalogen. System
karaktären gör att Modul
genom utbyte av vissa
delar kan förnyas
enkelt. Dessutom kan
Modul "förnyas" genom
att tillbehör som tex
tilier och rullgardiner
tillförs.

Läromedels fallet

Inga avgörande nya. Krav
på förändring aktualise
ras dock i stället av
det ändrade marknads
läget (kommunernas - dvs
köparnas - åtstramade
finanser).

Mutterdragarfallet

MUL: s krav på marknads
föringen rör sig i för
hållande till bilindu
strin, där MUL skulle
vara ett hjälpmedel att
kamma in på och skaffa
sig kunskap om denna
viktiga bransch, där
Tors Verktyg tidigare
haft förhållandevis
liten försäljning och
ingen alls av multiplar

Tobaks fallet

Inga nämnvärda skillna
der i förhållande till
företagets övriga pro
dukter.

Fläktfallet

A3 medför inte någon
förändring i AB Venti
lens traditionella mark-
nadsföringsmetoder.

Di stributionsfallet

Integrerade Distribu
tionsbolaget kunde mark
nadsföra strumpbyxan på
samma sätt som sina ti
digare strumpor.

Toalettfallet

Inga - Kompoststolen är
AB Uppfinnarens första
produkt.
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Innovationsfallet Tångfallet Läromedels fallet Tobaksfallet ~istributionsfallet

INVAS har god tillgång på
finansiella resurser.

Utvecklingen av Micro tog
en mycket stor del av fö
retagets resurser i an
språk: under en femårs
period 80% av investe~

ringarna och 5% av löne
kostnaderna. Framtag
ningen av Micro var inte
bara produktutveckling
utan också teknologiut
byte.

Genom sitt omfång och sin
uppläggning ställde vas
större resurskrav än
andra utvecklingsprojekt.
Bl a måste personal för
projektledning och koor
dinering hyras externt.

Den för företaget kriti- ntegrerade Distributions-
ska utv~cklings~esursen olaget besitter stora
var kunskapen om tillverk finansiella och andra
ning av cavendishtobak.. (t ex laboratorium för
Eftersom man tidigare int valitets- och produktkon
besatt den misslyckades troll) resurser för pro-
~an innan Blandrök med duktutveckling. Kostnader-
att ta fram tillfredsstäl a för Seger kunde dess
lande märken av typ caven tom delas med större le-
dish. gotillverkare.

lHygienfallet Mö-oelfallet Mutterdragarfallet Fläktfallet Toalettfallet

Genan att .AB Hygienproduk
ter tidigare utvecklat och
tillverkat tandkrämer är
deras teknologi känd för
företaget. Rent-i-mun in
nehåller dock några ovan
liga beståndsdelar, vilket
gjort utvecklingsarbetet
jmer omfattande än annars.
Utvecklingsarbetet har ägt
rum huvudsakligen i före
tagets laboratorium med
vissa kontakter med odon
tologisk expertis. Under
ett halvt års tid ägnades
en mycket stor del av 1a
~oratoriets tid åt Rent-i
bnun.

Modul är ett större ut
vecklingsprojekt än de
flesta inom Varuhusbola
get. Men det är inte så
stort att det på ett mar
kant sätt kräver mera re
surser än tidigare pro
jekt. En del av utveck
lingsarbetet skedde utan
för Varuhusbolaget. Två
inredningsarkitekter från
Form AB utformade Modul
under kontakt med en pro
duktkoordineringskommitte
i Varuhusbolaget. Vissa
samordnings~ och koordi
neringsproblem kan dock
vara resultatet av att
för lite resurser avsatts
för projektet i förhål
lande till de mål man
hade.

MUL har varit ett stort Utvecklingen av A3 har
utvecklingsprojekt, men inte krävt exceptionellt
har ändå legat inom ramen mycket utvecklingsresur
för Tors Verktyg AB:s ut- ser. Endast i några få
vecklingsresurser. Övrig fall har utomstående ex
produktutvecklingsverk- pertis rådfrågats.
samhet har således kunnat
äga rum samtidigt - om än
med vissa förseningar.

Utvecklingen och lanse
ringen av Kompoststolen
ställde förhållandevis
stora finansiella krav på
det nybildade företaget
IAB Uppfinnaren, något som
lösts genom tillsats av
eget kapital från ägaren,
samt genom lån i bank och
i Norrlandsfonden.



20 Situationsbeskrivning

Innovationsfallet Tångfallet Läromedelsfallet Tobaksfallet Distributionsfallet

1) INVAS är ett relativt
nybildat utvecklingsbo
lag med god tillgång på
finansiella resurser och
således öppet för utveck
lingsideer.

2) I målen för INVAS
verksamhet gäller bl a
att all form av miljö
vårdsteknik skall prio
riteras och att uppfin
nare och småföretag
skall främjas i fall där
dessa inte förmår ex
ploatera en ide eller
uppfinning av egen kraft.

l) F E Lindström AB har
i mera än 100 ~r till
verkat handverktyg. Under
efterkrigstiden har ingen
nämnvä.rd produktutveck
ling ägt rum, men för
s~ljningen har ändå ex
panderat.

2) Tillverkningen av tän
ger har 'traditionellt
varit en hantverksmässig
produktion. Därigenom
kan inga större skalför
delar uppnås och F E
Lindström hävdade sig
således väl på världs
marknaden.

l) Systemläromedelsför
laget är ett av de min
dre läromedelsproduce
rande företagen.

2) Förlagets tidigare
produkter var inte i
något fall heltäckande
för ett läroämne.

l) Före 1955 var all to
ba..lr i CIG: s hemland an
tingen importerad av CIG
eller tillverkad av CIG.
De av CIG importerad.e
märkenas representanter
kunde genom egna för
säljningsåtgärder verka
för ökad försäljning av
sina respektive märken.
De helt dominerande dis
tributionskanalerna var
då tobakshandlarna.

2) Förändringarna 1955
ledde till en stark ök
ning av importen utanför
CIG och till en minsk
ning av tobakshandlarnas
betydelse till förmån
bl a för livsmedelshan
del, kiosker och varu
hus.

l) Integrerade Distribu
tionsbolaget bedriver
både import, tillverk
ning och grossistverk
samhet med olika textil
varor, inklusive strum
por av olika slag.

2) Vid mitten av 1960
talet hade konsumtionen
av damstrumpor i Sverige
ökat under flera år.
Inga nyheter hade kommi t
och inga nya garner hade
introducerats. Garnpri
serna befann sig i en
stadigt nedåtgående ut
veckling.

3) Koncentrationen på
tillverkarsidan accen
tuerades under början av
1960-talet. Prissänknin
gen på garner markerades
ytterligare 1965.

3) Av piptobakssorterna
ökade mixture (mest öka
de ett märke som CIG im
porterade), minskade
shag och ökade cavendish
från en blygsam posi tion..
(Hela ökningen här till
föll ett utanför CIG im
porterat sortiment av
cavendish-Cavend.)

3) Ett av företagets
produktmål under de
närmaste åren är därför
att komplettera och byg
ga ut sortimentet. Bl a
saknar man fortfarande
företagsprofil i avsak
nad av någon verkligt
stor, säljande produkt.

3) Elimineringen av pro
duktionsfaktorn arbete
till förmån för produk'"::'"
tionsfaktorn kapital med
för två typer av problem
för en tångtillverkare:
den egna produktionen
måste av lönsamhetsskäl
följa efter mot ökad me
kanisering (vilket kräv
de en ny tillverknings
teknik) , och dessutom
behövs färre handverktyg
i kundföretagen.

3) Rent allmänt hade
kraven på miljövårdande
åtgärder tilltagit i
styrka. Inom pappersin
dustrin sökte man medel
att rena sitt avfall i.
kombination med åter-'
vinning av fiber och
vatten. Dessutom sökte
man efter metoder som
tillät införande av
automatik i processerna.

~

~ A ' • , ~



2. Situationsbeskrivning (forts.)
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Innovationsfallet

4) För att i pappersin
dustrins process flöden
dels genomföra intern
rening av vattnet, dels
återvinna fibrer och dels
genomföra slutrening av
avloppsvattnet används
främst tre metoder:
flotation, sedimentation
och filterbaserade meto
der.

5) En bättre intern
rening av processvattnet
har två fördelar: mindre
åtgång av färskvatten
genom att renat process
vatten kan återanvändas
och mindre råvaruåtgång
genom användning av fib
rer från processvattnet.
(Det senare är speciellt
fördelaktigt om fibrer
kan separeras både efter
grovlek och längd i
samma process.)

Tångfallet

4) Den monteringstunga
elektronikindustrin var
en växande kund, men
krävde en högre precision
hos verktygen än vad den
tidigare tillverknings
tekniken medgav.

5) på enklare ,tänger
började en svår kon
kurrens uppstå från låg
löne1änder. P g a löne
läget i Sverige kunde
ej F E Lindström möta
den.

Läromedelsfallet

4) Många av de läro
böcker för grundskolan
som fanns på marknaden
var relativt dåligt an
passade till läroplanen.

Tobaksfallet

4) 1958/59 fann man
inom CIG att det var
troligt att mixtures
ökning nått sin topp
och att cavendish - och
Cavend - i framtiden
skulle svara för ök
ningen.

5) Detta inträffade
också och fr o m 1959/60
var man på CIG inriktad
på att ta. fram egen
cavendisho

Distributionsfallet

4) Distributionsbolaget
hade då en marknadsandel
på 10-20%. I Sverige
fanns ett lO-tal konkur
rerande märken.

5) Kring mitten av 1960
talet inträffade en
modeförändring inom dam
konfektionen, t ex mot
kortare kjolar.

6} Tidigare hade strump
byxor svarat för en
mycket liten del av
~trumpförsälj.ningen. Med
ett undantag var alla av
tjock kvalitet. 1965
presenterade Distribu
tionsbolagets italienska
nuvudl.everan;tör ·.en tunn
strumpbyxa i en lägre
prisklass.



2. Situationsbeskrivning (forts.)

Hygienfallet

l) AB Hygienprodukter
genomlöpte en akut lön
samhetskris i slutet av
196o-talet: vilket ledde
till utbyte av befatt
ningshavare och kost~

nadsjakt (bl a sorti
mentsnedskränkningar).

2) Munvårdssektorn prio
riterades därvid.

3) AB Hygienprodukter
hade två tandkrämer: en
äldre och en yngre, ung
domligare. Båda innehöll
fluor och fanns i en
storlek vardera (vilket
medförde litet expone
ringsutrymme i butiker
na) •

MÖbelfallet

l) Varuhusbolaget har
under senare år byggt
ut sin försäljningska
pacitet för möbler, del~

vis som svar på ett kon
kurrentföretags möbel
varuhus. Detta har skett
genom etablerandet av
särskilda möbelvaruhus.
Dessutom säljs möbler i
många av företagets kon
ventionella varuhus.

2) Denna satsning på
möbler har medfört
större krav på den av
delning inom Varuhus
bolaget som handhar in
köps- och utvecklings
frågor för möbler.

3) Resultatansvaret inom
avdelningen åvilar i
sista hand de inköpare
som svarar för de delar
av produktgruppen möb
ler, textil och belys
ning.. ·

Mutterdragarfallet

l) Tors Verktyg AB ingår
i en större koncern, där
försäljningen sker genom
dotterbolag eller agent.

2) Produktgruppen indu
striverktyg kom in i
koncernen genom ett
företagsköp i mitten av
1950-talet.

3) Verktygssortimentet
var då ganska dåligt.
Till att börja med fick
man söka komma ifatt
konkurrenterna ..

Fläktfallet

l) 1967 hade AB Ventilen
under första delen av
196o-talet expanderat
påtagligt både vad be
träffar anläggningsverk
samhet, produktförsälj
ning och export.. Denna
positiva utveCkling hade
brutits under 1966 och
1967.

2) 1967 mötte AB Venti
len flera problem. Ett
rörde den allmänna för
säljningsutvecklingen,
där konjunkturer och
byggrestriktioner lade
hinder i vägen. Ett
annat rörde sortimentet
av lågtrycksfläkt ar som
var brokigt och delvis
ofullständigt. Denna si
tuation hade uppstått
genom att tidigare se
rier hade gjorts glesare
för att seriestorleken
på kvarvarande storlekar
skulle kunna ökas. Detta
var en klar nackdel för
användarna framför allt
i större ventilationsan
läggningar, där ett
fullständigt och homo
gent sortiment var för
delaktigt.

Toalettfallet

l) Karl Karlsson är
civilingenjör och road
av uppfinningar.

2) Genom en tidigare
anställning på lVA fick
han kontakter på forsk
nings- och företagssidan
och genom en studie han
genomförde där fick han
kunskaper om framgångs
rik produktutveckling.

3) Genom en tidigare an
ställning som journalist
kom Karlsson i kontakt
med en forskare som hade
kunskaper av förmult
ningsprocesser och med
den dittills enda på
marknaden förekommande
förmultningsklosetten.

J--I
\.O
UJ



2~ Situationsbeskrivning (forts.)
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Hygienfallet Möbelfallet Mutterdragarfallet Fläktfallet Toalettfallet

4) Mot slutet av 1960
talet skärptes konkur
rensen på den tradi
tionellt trögrörliga
tandkrämsmarknaden bl
a genom att -ett nytt
konkurrentföretag lan
serade en tandkräm med
låg slipverkan.

5} I början av 1970
talet lanserades en
geltandkräm i USA med
stor framgång.

6) AB Hygienprodukters
franska dotterbolag
hade bestämt efterlyst
en annorlunda tandkräm.

4) på senare år har
Varuhusbolaget haft på
taglig framgång med
några enkla okonven
tionella möbler främst
avsedda för yngre män
niskor.

5) En b~be1sserie,

som funktionsmässigt
kunde anpassas till
barnets utveckling
bÖrjade gå tillbaka i
försäljning p g a att
konkurrenterna hade
billigare alternativ.
Dessutom var den fel
kalkylerad.

4) Först i mitten av
196o-talet kunde man
försöka åstadkomma
bättre produkter än kon
kurrenterna. Ännu bedöm
des det dock som för
tidigt att gå utanför de
traditionella produk
terna.

5) på sikt måste dock
Tors Verktyg komma bort
från dessa relativt enk
la handverktyg bl a be
roende på det höga löne
läget i Sverige. Därför
borde man prioritera
produkter där kvalifi
cerat kunnande krävdes.
Därför var man också
intresserad att kund
orientera sina prodUk
ter t ex till bilindu
strin som både var stor
och som behövde kvali
ficerad monteringsut
rustning.

6) Konkurrenterna hade
dessutom redan börjat
med mera sofistikerade
industriverktyg, bl a
med segdragande mutter
dragare.

3) I mitten av 1960-talet 4) I samband med en åter
sker också organisations- flyttning till den stad
förändringar både i den i Norrland där Karlsson
koncern AB Ventilen till- vuxit upp dök tanken på
hör ocp. inom AB Ventilen. att exploatera en upp-
I den företagsinterna finning upp som en möjlig
maktkonstellationen får sysselsättning. En vän
tillverkningsavdelningen som hade stor erfarenhet
alltmera ge avkall på sin från uthyrning av fri
dominerande position till tidshus pekade på mark-
marknads- och utveck~ naden för toaletter till
lingsavdelningarna. fritidshus.

5) Karlsson insåg att
han måste koncentrera
sig på en produkt. Vid
valet beaktades följande
faktorer:
a) Tillräcklig marknad
b) Känd produkttyp
c) Produkten (ej t ex

marknadsföring) det
centrala

d) Tillverkning och
marknadsföring skulle
ske i norrlandsstaden.
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14 Produktut'!~~J<lingsom J<onkJJrrensmedel

Ett företags handlingsfrihet med avseende på marknadsaktiviteter består

dels av oberoende i parameterhanteringen på kort sikt och dels i att

på lång sikt skapa och vidmakthålla ett sådant oberoende. Analysen av

produktutveckling som konkurrensmedel under olika antaganden om mark

nadens struktur antyder att oberoendet i parameterhanteringen har åt

minstone två dimensioner av betydelse för röretagens beslutsfattande

(kap 2). Å ena sidan krävs att företagen disponerar över ett antal para

metrar. Ju fler parametrar som står till buds, desto större möjlighe

ter har ett företag att självständigt genomföra marknadsaktiviteter.

Å andra sidan ger vissa ma.rknadsstrukturer upphov till si. tuationer där

företagen inte kan agera självständigt med parametrarna utan att det

slutliga resultatet blir en försämring för samtliga inblandade konkur

renter. Marknadsstrukturen lägger således restr~~ioner på vilka värden

företagen kan ge de tillgängliga handlingsparametrarna.

En strävan att uppnå ökad handlingsfrihet kan således ta sig två ut

tryck: dels en strävan att utöka antalet tillgängliga bandlingspara

metrar$, dels en strävan att för de tillgängliga handlingsparametrarna

öka~ i de värden de kan ges.1)

På lång sikt betyder detta att företag som genom konkurrenssituationen

omgärdas av restriktioner för parameterhanteringen kommer att bekämpa

dessa restriktioner, medan företag som på motsatt sätt agerar under

stort oberoende kommer att slå vakt kring barriärerna runt sin egen

frihet från restriktioner.

1) Ett motsvarande konstaterande återfinns i Valdelin &Öström (1966).
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Under ren konkurrens finns ingen ekonomisk mot i vering a.tt genomföra,

ma:rknadsa.ktivitatar: restriktionerna. från mrknaden gör a.tt inga hand

lingsparametrar finns tillgängliga. för ett enskilt f"dretag. Produkt

differentiering utgör ett medel a.tt komma bort från dessa restriktio

ner och skapa. handlingsfrihet genom att öka. antalet tillgängliga ha.nd

lingsparametrar. Under monopol åtnjuter monopolisten en relativ frihet

från restriktioner, så. a.tt den långsiktiga. aspekten träder i förgrun

den: monopolisten kan genom produktutveckling skapa. etableringshinder

f"ör a.tt skydda sin handlingsfrihet. Vid monopolistisk konkurrens är

produktdifrerentiering också ett sätt att uppnå ökat oberoende. I oli

gopolfallet är företagens ömsesidiga beroende sådant att de på kort

sikt enbart kan räkna med att uppnå temporära. lättna.der i de rådande

begränsningarna. på parameterhanteringen. I den strävan är produktut

veckling ett av medlen.

Som en sammanfattning av kap 2 kan följande sägas: produktutveckling

kan under samtliga analyserade ma.rknadsformer utgöra ett medel att

uppnå handlingsfrihet. Det kan gälla både att kortsiktigt få temporär

handlingsfrihet och att långsiktigt bevara en given struktur.

Den ekonomiska teorins analys a.v sambanden mella.n marknadsstruktur ooh

parameterhantering ger som dominerande resultat för marknadsföringen

att produktutveckling är ett konkurrensmedel med stor tillämpbarhet i

försöken att uppnå handlingsfrihet. Produktutveckling har alltid sam

band med konkurrens, restriktioner på. företagens beteende och handlings

frihet. I detta kapitel Skall pro~tutveOklingbehandlas som ett kon

kurrensmedel. r~ed utgångspunkt i vad som tidigare anförts är syftet att

med hjälp av ytterligare teori från främst marketing management-litte

raturen belysa några iakttagelser från den empiriSka undersökningen och

därigenom förklara några aspekter på konkurrensmedlets användning.

Nya produkter och prod:uktförändringar

I kap 4 gjordes en distinktion mellan nya produkter ooh förändrade

produkter. Distinktionen kan avse företagets eller markna.dens perspek

tiv. Ur företagets perspektiv är en förändrad produkt en produkt som

förändrats i kvaliteten, som har en föregångare i företaget och som på

ett logiskt eller mätbart sätt påverkar avsättningen ~dr någon särSkild
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tidigare produkt eller produktgrupp. En ny produkt har ingen f"dregångare

i företaget t tjänar helt nya ändamål och berör inte specifika tidigare

produkters eller produktgruppers avsättning på ett logiSkt eller mät

bart sätt.

För marknaden är en förändrad produkt en produkt som förändrats i kva

liteten, som bar en föregångare på marknaden och som på ett logiskt eller

mätbart sätt påverkar specifika tidigare produkters eller produktgrup

pers avsättning. En ny produkt har ingen föregångare på marknaden,

tjänar helt nya ändamål och berör inte specifika tidigare produkters

eller produktgruppers avsättning på ett logiSkt eller mätbart sätt.

Korselasticiteten avviker inte för någon produkt markant från genom-

snittet,

J:vIed "kvalitet" förstås i dessa definitioner alla egenskaper hos produk

ten, vilka beaktas av efterfrågarna, respektive vilka bildar ttnyttalf

och därmed kan tillfredsställa behov.

Utvecklingsprocessen för en ny produkt kan skilja sig från utvecklings

processen för förändrade produkter (jfr kap 13-15). De skillnader som

här skall behandlas avser emellertid de verkningar lanseringen av en ny

produkt respektive en förändrad produkt får i konkur~ensen mellan röre

tag. Själva lanseringen aven ny produkt respektive en förändrad pro

dukt skall behandlas för att analysera dess egenska.per som konkurrens

nedel. Produktutvecklingen skall ses som en marknadsaktivitet. För att

skilja de två lanseringstyperna åt skall följande terminologi användas.

Den maIknadsaktivitet som innebär att en ny produkt lanseras med hjälp

av produktutveckling kalla.s n.ypl'oduktlanseringe Den marknadsaktivitet som

innebär att en förän~produkt lanseras med hjälp av produktutveckling

kalla.s produktvariation. Den senare termen är hämtad från Priemer

(1970 s. 23-25 ) •

Den övervägande delen av den anglo-sachsiska ma.rknadsföringslitteraturen

behandlar under rubriken uproduct devel opment,t eller "new productsU hu

wdsakligen produktvariationer. Detta gäller både den teoretiska och

empiriska sidan, men det görs oftast inte uttryckligen. Motivet f"ör att

här skilja ut produktvariationer från nyproduktla.n.seringar är deras

skilda funktioner i företagets konkurrensbeteende.
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I definitionerna av n:y produkt, f"örändrad produkt samt nyproduktlan

sering och produktvariation förekommer termen "marknad". Marknad an

vänds ofta. som begrepp utan någon uttrycklig r-drklaring av dess illlle

börd. Det är förenat med stora svårigheter att ge marknad en allmän

giltig innebörd.

på specifik nivå torde oftast en given innebörd implicit avses, vars

innehåll skiftar beroende på analysens ändamål. Avgränsningar i både

tid och/eller rum är dock nästan alltid implicit förknippade med an

vändande av begreppet o Enligt Kotler (1961 El 13) _innebär- .marknad

för en marknadsförare f'alla personer eller affärsenheter som köper

eller kan övertalas (may be induced) att köpa en vara. eller tjänst".

Med den avgränsningen vill f"drfattaren betona att marknadsföring som

utgångspunkt leder till att produkten och köparens behov tillsammans

avgränsar en marknad. Praktiskt medför en sådan innebörd att ett gi

vet företags marknad definieras utifrån relationen produkt-behov samt

kostnadsrestriktioner. Kostnadsrestriktionerna ~öljer av att det kos

tar att "övertala" potentiella köpare att köpa produkten. Dära"l r-öljer

i sin tur avgränsningar i tid och rum.

Ovanstående synpunkter på marknadsbegreppet är tillräckliga för att

visa att de använda definitionerna av nyproduktlansering och produkt

varia.tion är avhängiga. av vilken precis innebörd marknad ges. Gmnd

läggande i definitionerna är a.tt en ny produkt tjänar helt nya. ända

mål (som ingen tidigare produkt har t jäna.t ). Därav föl jer att en pro

duktvariation riktar sig till samma. marknad (i behovstermer) som det

lanserande företaget tidigare sålt till. En ny produkt riktar sig

däremot till en ny marknad, som definiera.s av den nya produktens ända

mål i ~örening med köparnas behov.

Motivet för att skilja mellan produktvariation och nyproduktlansering

som konkurrensmedel står därmed klart. Med produktvariationen griper

ett företag in i konkurrensen på en existerande marknad, medan ny

produktlanseringen innebär skapandet aven rry marknad. Dessa två åt

gärder har helt olika innebörd med avseende på :r-öretagets handlings

frihet.

I en oligopolsituation kan spännvidden i företagens handlingsparamet

rar reduceras kra.ftigt genom konku.rrentåtgärder. För den existerande

marknaden har företagen kunskaper och rutiner med vars hjälp bedöm-
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ninga.r av konkurrenter och effekterna av egna ha.ndlingsparametrar.1ca.n

göras. En produktvariation kan innebära ett sätt att med relativt säk

ra bedömningar av åtgärdeImas konsekvenser temporärt åstadkomma. hand

lingsfrihet med avseende på t ex pris och reklaminsats.

Att genom en nyproduktlansering i stället skapa en ny marknad är för

enat med större osäkerhet. Kostnaderna för att etablera en marknad kan

bara motiveras om åtgärden ses som mera permanent o Grundläggande kun-

skaper om köparnas och distributionska.naJ.ernas beteende är bristfälli

ga eller saknas helt e I gengäld är nyproduktlanseringen å andra sidan

ett sätt att helt dra sig bort från den existerande marknadens kon....

kurrens. Konkurrensläget kan där ha skapat en lönsamhetsnivå som de

inblandade företagen inte kan förbättra inom den rådande strukturen<e

Den nya, marknaden och produkten kan då vara den enda utvägen rör att

ernå permanent förbättring. Nyproduktlanseringen innebär en bestående

förändring av företagets tillväxt- och lönsamhetsskapande inriktning.

Produktvariationen är ett sätt att inom ranen för den existerande in

riktningen rörsöka uppnå fördelar gentemot konkurrenterna.

Produktlivscykeln

I den fortsatta framställningen kommer termerna "produ.ktlivscykel"

och "inträngningsförlopp" a.tt förekomma. Dessa termer används ofta i

samband med analys av nya produkter och parameterhantering. Vad ter

merna står för klargörs inte alltid.

Med produktlivscykel avses här en teoretiskt bestämd modell för sam

bandet mellan en produkts marknadsacceptans och tiden. Enligt modellen

passerar en produkt under sin utveckling från lansering till nedlägg

ning genom ett antal olika stadier: introduktion, tillväxt, mättnati

och nedgång. Produktens försäljningsförlopp över tiden antas ha.~.det

karakteristiska utseende som framgår av Figur 14: l. Eftersom kurvan

uttrycker ett samband mellan försäljningsvolym och tiden avser "för

säljning" i detta sammanhang "rensade" försäljningsdata. För a.tt inte

t ex förändrad köpkraft ,"skall påverka kurvans utseende måste faktisk

försäljning justeras med hänsyn till förändringar i andra variabler än

tiden. I denna mening är produktlivscykeln enligt Figur 14:1 en stili

serad framställning. l )

l) Buzzel et al (1969 s 14) diskuterar hur försäljningsdata måste
justeras med ekonomiska faktorer ~ör att man skall få fram föränd
ringar i marknadsacceptans.

14-Valdelin
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Figur l4:1. Generalized "Product life oyole" pattern

Introduction Rapid growth Maturity Deoline

Time

~: Buzzel et al (1969 s 3).
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Termen inträngningsförlopp används här synonymt med produktlivscykel.

Eftersom det i båda fallen rör en teoretiskt konstruktion, Skulle man

kunna tänka sig att också använda termen "faktisk produktlivs.;ykel"

för att beteckna en verklig produkts faktiska försäljningsutveokling.

Det vore emellertid en sammanblandning, eftersom den faktiska försälj

ningen påverkas aven rad andra faktorer.

Produktlivscykeln visar hur en produkts försäljning först är liten och

mycket långsamt ökande; ökningstakten stiger successivt tills försälj

ningen börjar närma sig mättnadsnivån, då ökningstakten åter avtar.

Efter en period på mättnadsnivån börjar f"örsäljningen minska. Samban

det mellan tid och försäljning brukar förklaras med hänvisning till

teorier rör diffusions- och adoptionsprocesser för nyheter. Produkt

livscykelns form beror på adoptions- och diffusionsprocesser bland

köparna. Följaktligen är produktlivscykeln ett renodlat uttryck för en

produkts marknadsacceptans, så som den utvecklar sig enbart till följd

av adoption och diffusion. l )

Kotler (1961 s 292) har sammanfattat lärdomarna från produktlivs

cYkeln på följande sätt:

produkter har begränsad livslängd

produktens lönsamhet tenderar att följa ett förutsebart förlopp
under produktlivscykeln

olika. marknadsföringsåtgärder krävs under olika stadier av produkt
livscykeln.

Däl'med förs ytterligare två aspekter in i sammanhanget. Den ena är hur

prod.u.ktens lönsamhet förändras över produktlivscykelns olika stadier

och den andra hur parameterhanteringen förändras över stadierna. I

Figur 14:2 framställs lönsamhetens "förutsebara förlopp" i schematisk

form. En utvecklad a.naJ.ys av hur parameterbanteringen kan tänkas f"ör

ändras under olika. antaganden redovisas i Mickwitz (1959).

Prodnktlivscykelns tillämpbarhet

Med tillämpbarhet avses här i vilken mån produktlivscykelns mönster

för försäljningsutveakling motsvaras av samma mönster i faktiska för-

l) Buzzel et al t ex (1969 s 11) förklarar prod.uktl i vscykeln på
detta sätt.
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Figur 14: 2. Produktlivscykel med stadier, marginalomsättning
och lönsamhet (stiliserat).
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~: Priemer (1970 s 16).

säljningsdata. Det är tänkbart att produktlivscykeln skulle kunna ge

prognoser som stämmer väl rör vissa typer av produkter, men sämre f"dr

andra. Den mer allmänna frågeställning som här skall behandlas är

emellertid frågan om produktlivscykeln är tillämpbar på produktgrup

per enbart eller på enskilda produkter enbart. l)

Med hänsyn till adoptions- och diffUsionsprocesserna tyCks produkt

livscykeln vara en rimlig form för en produktgrupps försäljningsut

veckling på lång sikt. Empiriskt har detta också visat sig stämma väl.

Både Rasmussen (1961), Rogers (1962) och Buzzel (1966) har visat på

empiriska resultat som stöder prodllktlivscykelns tillämpbarhet på pro

duktgrupper.

Många författare (t ex MiCkwitz 1959 och Kotler 1967) tillämpar i

sina texter produktlivscykeln även på enskilda märken.

1) Buzzel (1966) anmärker efter sina tidigare empiriska undersök
ningar: "There is some confusion in the literature even on this
point, because it is not always clear whether the life cycle is
supposed to apply to individual products (such as Diet-Rite Cola),
or to total sales of a roduct cate r (su.ch as !!!. artificially
sweetened soft drinks, or to both. tI s 52 originalets kursiv).
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Buzzel et al (1969 s 5-9) redovisar en uppdelning av frågeställningen

i tre nivåer. Termerna produktklass, produktform och märke används

f"dr att beteckna de tre nivåerna. Produktklass avser den nivå. där

hela kategorier av varor betraktas; t ex är te, kaffe och kakao tre

olika prodJlktklasser. Produktklasser kan indelas i produktformer. I

exemplet Ute ll är lös vikt, påsar och pulver tre olika produktformer.

lmrken avser givetvis varumärken såsom Tetley och Lipton. Produktkla.s

sens försäljning är ett aggregat av ingående märkens och produktfor

mers försäljning. Buzzel et al stannar i sin uppdelning vid märken som

den lägsta nivån, men det är uppenbart att ytterligare förgrening kan

ske inom varje märke med hänsyn. till f"drpackning, storlek, etc.

Buzzel et al (1969 s 24 ff) genomförde en prövning av hur Väl produkt

livscykeln stämmer med faktiska. data för produktklasser, produktfor

ner respektive märken. l) 192 produkters historiska försäljningsut

veckling användes för att avgöra om deras utveckling gått via tillväxt

ooh mättnad till nedgång.

Andelen observationer som överensstämde med produktlivscykeln "perfekt"

eller "riktigt bra" var 39 %för produktklasser, 54 %för produktfor

ner ooh 11 %för märken. Samtliga. siffror avser dagligvaror, både livs

medel och andra. För varaktiga. konsumentvaror blev samma. tal för pro

duktklasser 29 %och för produktformer 45 %.

Förutsatt att fallen av överensstämmelse mellan produktlivscykelns

modell och faktiskt försäljningSlltveckling kan förklaras av adoptions

och diffusionsprocesser, följer att ju mera ostört dessa rena efter

frågeinflytanden får verka, desto bättre blir överensstämmelseno Ju

mindre enskilda företag kan påverka utvecklingen och ju mindre sned

vridning i aggregeringa,r, desto större blir överensstämmelsen.

En f"drklaring till skillnaderna mellan nivåerna. i ovan refererade data

skulle då kunna vara att den aggregering av märken som sker då man

l) Någon redovisning av hur testerna gått till görs inte. Statistiska
testprooedurer har använts för att skilja mella.n t1ingenU, Uriktigt
bra" och "perfekt ft överensstämmelse mellan modell ocli data. För
säljningsdata hänförde sig till tidsperioder på mellan ca 45 och
20 år. (Buzzel 1969 s 24)



204

mäter produktformer och prod~klasser ger upphov till felkällor så

snart de ingående märkena respektive formerna inte råkar falla ut så

turligt att aggregeringen rörstärker modellens tendenser. 1)

För märken är aggregeringsproblemen av mindre betydelse. Den undersb1c

ning som Buzzel et al (1969) redovisar resulterade i hög andel över

ensstämmelse för märken. Det ovan anförda resonemanget motiverar dock

en varning. Det kan antagas att de enskilda f"öretagens resurser i för

hållande till den nordamerikanSka marknadens storlek varit så relativt

begränsade att de vart och ett för sig inte kunnat listöra" totalmark

nadens f'drsä,ljningsutveokling nämnvärt. En motsvarande undersökning på

en mer begränsad marknad, t ex den svenska, där förhållandet företags

storlek/marknadsstorlek är betydligt större ~lle resultera i mindre

andel överensstämmelse för märken. Det enskilda företaget; har då näm

ligen möjlignet att påverka ett enskilt märkes·försäljningsutveckling

i avsevärt högre grad.

För~tsatt att aggregeringsfelen förblev orörändrade Skulle en mot~

rande undersökning i t ex Sverige kunna antas ge till remltat att

skillnaden i andelen fall med hög överensstämmelse mellan produktklas

ser, produktformer och märken Seuile bli mindre. Märkenas andel av hög

överensstämmelse skulle sjunka på grund av varje företags större på

ve~smöjligheter.

Produktvariation som konkurrensmedel

Som en jämförelse med och ett komplement till analysen av produktvaria

tion som ett konkurrensmedel ägnat att uppnå handlingsfrihet skall här

olika tänkbara motiv för produktvariation di~teras. Detta innebär

att marketing management-litteraturens framställning .av produktvaria

tionens motiv skall relateras till den tidigare analysen.

l) Denna förklaring påvisas av författarna för vissa fall (Buzzel et
al 1969 s 29).
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I~1ånga av de motiv som brokar anges kommer till uttryck i produktlivs

cykeln. Vissa förklaringar till produktlivscykelns utseende samman

faller nämligen delvis med dessa motiv. Priemer (1970) är den som

:kanske mest utförligt behandlat produktvariationens bakgrund. Anled

ningen till att produktvariation överhuvud taget förekommer sökes där

i en förankring hos konsumenterna; resonemanget utgår ifrån att pro

duktens tfnytta" och konsumenters t'behov" aldrig helt kan överensstämma,

eftersom produkter inte tillverkas enligt den enskilde konsumentens

önskemål utan för ett re lati vt anonymt aggregat, marknaden. Vidare gör

både konsumenter och producenter en ofullkomlig värdering av "nyttant!

hos produkter. Skillnaden mellan uproduktnyttorft och tfkonsumentbehov"

skulle vara den drivande kraften bakom produktutveckling. Produktut

veckling blir ett medel att bringa de båda till överensstämmelse.

Klappjakten på att nå likhet mellan nytta och behov hindras dessutom

av att behoven förändras: så snart nyttorna genom producentens produkt

utveckling börjar närma sig behoven, kan dessa senare vara på väg att

:rörändras. Med en dylik syn blir för Priemer (1910) en fullständig

överensstämmelse mellan de utbjudna varornas nyttor och förbrukarnas

behov inte bara. ovanlig utan också tillfällig.

Det är i denna brist på överensstämmelse som Priemer (1970 s

31-35) ser orsakerna till produktvariationer. Han ser därmed också

produktvariationens effekter som en :rdrskjutning av efterfrågekurvan

genom kvalitetsförändringen. Produktvariationens fördelar som konkur

rensmedel är med samma synsätt framför allt a.tt konkurrenternas mot

åtgärder endast kan sättas in med en viss tidsförskjutning (Priemer

1970 s 35-39).

När Priemer (1910) diskuterar produktvariationens mål härleds dessa

ur livscykelfenomenen: sjunkande försäljning, marginal eller täclorings

bidrag efter en viss tidpunkt. Dessa fenomen förklaras i sin tur med

produkters tekniska föråldrande, kända produkters sjunkande köplookelse

och beträffande kapitalvaror stigande marknadsmättnad utan tillräckligt

återanskaffningsunderlag. Vi finner även här en förklaringsmodell som

huvudsakligen är baserad på egenskaper hos konsumenterna.
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Samtliga av Priemer (1970) uppställda mål för produktvariationen

- att bibehålla eller öka försäljning, marginal eller bidrag för pro

dukten - är olika aspekter av samma. sak: att viss försåld kvantitet

vid en viss tidpunkt endast kan uppnås genom sänkta priser eller höjda

kostnader för marknadsföringen. Att sänka. priserna kan i en oligopol

situation vara helt uteslutet med tanke på riskerna ~dr priSkrig. De

övriga sätten att genom ökade marknadsföringsinsatser nå målet kan med

varierande lätthet snabbt imiteras eller bemötas av konkurrenterna.

Produktvariation är i det beskrivna läget ett av de mer attraktiva

medlen på grund av de relativt bättre möjligheterna till temporära

"monopol" och imitationssvårigheterna..

Frågan blir således~ företaget efter en viss punkt på produktens

försäljningsförlopp ställs inför det aktuella problemet.

Enligt de ovan anförda förklaringarna beror problemet uteslutande på

konsumentegenskaper. Produkters tekniska föråldrande beror enligt den

uppfattningen på att ändrade konsumenthehov tvingar fram förändrade

produkter från någon konkurrent; produkters minskade attraktionskraft

över tiden beror på egenskaper hos köparna i likhet med f'nyhetsbehov";

varaktiga kapitalvarors minskade försäljning vid mä.ttnad och given

marknadsstorlek är dock logiskt ofrånkomlig i de fall då produktens

]ivslängd f"ör köparna överstiger tiden från produktens lansering till

dess den nått mättnadspunkten.

I fallet varaktiga kapitalvaror är det således uppenbart att det säl

jande företaget har ett ekonomiskt intresse av att de försålda produk

terna "föråldras" så snabbt att ersättningsköp inträffar iIUlan försälj

ningen går ned. l) En produkts tekniska. föråldrande behöver följaktli

gen inte vara resultatet av konkurrentåtgärder, utan kan även bli :rölj

den av det säljande f"öretagets !lm! produktförändringar. En produktva

riation kan därför också vara ·ett led i "konkurrensen" med den existe

rande mängden tidigare försålda. varor från samma. företag.

l) "With a durable good whose market is becoming såturated, it is
logical to create obsolescence of the users' existing stock of
the good with striking improvements in the 'new model'." (Luck
1972 s 65.)
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Trolle (1969 s 12:5-12:9) anger i en förteckning över de "oftast ~dre

kommande motiven för utveckling av nya produkter" just ön$taIl att fram

tvinga ett snabbare utbyte av tidigare produkter (T~olle 1969 inklu

derar i begreppet ny produkt "även ändringar av bestående produkter,

varigenom de framstår Bom på något sätt nya. för köparen", s 12: 2). Ät

gät'der för att "föråldra" existerande produkter och framtvinga. snabbare

utbyte kan givetvis rikta sig såväl mot tidigare egna som mot konkur

renternas pro~ter. De har störst betydelse för kapitalvaror med-lång

fysisk livslängd i förhållande till inträngningstiden, men att ~dråld

ringsåtgärder också är viktiga. för kapitalvaror med mycket kort livs

längd framgår av förekomsten av så kallade "modevaror f1 •

Genom att anföra utbytesmotivet för produktvariation anknyter Trolles

uppräkning av motiv på två sätt till begränsningar i Priemers och

andras motsvarande framställningar.

~ anger fö~etagens ekonomiSka tvång till utbyte en alternativ för

klaring av livscykelns avtagande försäljning till Priemers "nyhets

behov" hos köparna. I många fall måste det anses vara en öppen fråga,

om existerande prodUkters försäljningsnedgång bottnar i köpares nyhets

behov~ i företagens behov av snabbare utbyten. Frågan kan då bara

besvaras med en specifik undersökning av det aktuella fallet. I andra

faJ.l åter står det klart att vad som kan uppfattas som reSllltaten a.v

konsumenters omväxlingstörst i själva verket är en följd av företa

gens åtgärder syftande till föråldring av existerande produkter. Så är

t ex inom modebranscher som damtextilier "årets modefärgl1 i vissa fall

bestä.md av europeiska. fabrikanters gemensamma. råd. Därigenom blir kö

parnas gamla färger uomoderna", vilket i kombination med reklam;,·och

det umoderna" utbudet ökar utbytestakten på modevarorna.

~ indikerar utbytesmotivet att motiven ~ör produktvariation inte

enbart kan BÖkaS i förhållanden som är externa. i relation till före

taget. Om förklaringarna söks blott i marknadsfaktorer - konknrrenter

och köpare - tappas företagens interna förhållandep bort. I den struk

tur som bildar ramar rör företagens agerande ingår inte endast om

världen utan också företagens egen interna. struktur. Det leder f*öljakt

ligan längre att förklara marknadsföringsåtgärder både i termer av för

ändringar på marknaden .2 i termer av r-örändringar i företagens in

terna förhållanden t ex lönsamhet, fjnansiellt läge osv.
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Trolles uppräkning anknyter för övrigt på flera punkter till företags

relaterade faktorer. Bland annat anförs att I1nya produkter" kan ha som

motiv att skapa bättre utnyttjande av företagets resurser eller att

göra företagets sortiment som helhet mer konkurrenskraftigt.

I påpekandet att förklaringar till produktvariation skall sökas både

i marknads- och företagsförhåll anden ligger framför allt att fokus

skall riktas mot den direkta relationen mellan de två. Denna. avspeg

lar sig ekonomiskt i produktens lönsamhet för företaget. Livscykeln

antyder ju på flera sätt (jfr Kotler 1967 enligt ovan) att företa

gens intresse av att sälja mer av samma produkt på ett visst stadium

i livscykeln kommer i konflikt med lönsamhetsintresset: ju mer pro~

ten säljs, desto mer närmar sig produkten den punkt i konkurrensen där

lönsamheten sjunker. I det dynamiska samspelet mellan företagets si

tuation på marknaden och konsekvenserna för lönsamheten ligger pro

duktvariationernas problematik. Trolle (1969) anför ett motiv som är

direkt relaterat till relationen mellan produktens marknadsläge och

dess lönsamhet för företaget. Givet den relation mellan försäljning

och lönsamhet som illustreras i Figur 14 :·2 och som är empiriskt belagd,

finns enbart i detta ett motiv att genomföra produktvariation: lönsam

heten är störst under produktens tillväxtstadium.

Resultatet av konkurrenters, köpares och det egna företagets agerande

ger i sig ett direkt incitament till att successivt lansera rörändrade

produkter ~dr att ha produkter som befinner sig i det lönsammaste till

växtstadiet. Den lönsamhetsökningen vägs emot kostnaderna för produkt

variation.

Trolle (1969) anför också som motiv att ta fram "nya produkter tJ som

lösning på uppkomna pI!oblem för användarna. I den empiriska undersök

ningen utgör Innovationsfallet exempel på en produktutveCklingsprocess

där detta motiv varit avgörande. Innovationsfallet utspelar sig inom

ett utvecklingsbolag vilket medför en speciell problematik (jfr nedan).

Sortimentskomplettering som motiv för produktvariation, vilket också

Trolle (1969) anför, fanns klart uttalat i Läromedelsfallet. Där är

produktvariationen genomförd under en period av sortimentsuppbyggnad
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och som ett led i denna. Samtidigt innehöll åtgärden ett defensivt

IOOment, eftersom det utvecklande företaget i Läromedelsfallet saknade

produkter i sitt utbud, vilka konkurrenterna marknadsförde. Detta de

fensiva imitationsbehov anförs av Trolle (1969) tillsammans med ett

annat defensivt motiv: t ex svenska företag kan som försvar mot kon

kurrens från s k låglöneländer utveckla produkter med egenskaper som

skiljer sig från konkurrenternas produkter. Tångfallet är ett exempel

på produktutveckling där detta motiv spelat en viss roll i processen.

Båda dessa s k "defensiva" (Trolle 1969) motiv kan komma ifråga vid pro

dllktvariation.

Produktvariation som medel mot priskonkurrens kan oCkså enligt TrolIe

ses i en offensiv mening: produktvariationen kan i en marknadssituation

av oligopolistisk typ med låsta priser som följd, vara ett medel att

genomföra prisförändringar på existerande produkter utan att priSkrig

utbryter respektive utan att köparna reagerar. Prisförändringen på

existerande produkter döljs bakom produktvariation.

1t"Tån uppräkningen av motiv för produktutveckling i Trolle (1969) åter

står att nämna syftet att med förändrade produktvarianter öka inträng

ningsgraden (uttrycket "skapa nya marknader" innebär med ledning av

f"drfattarens exempel egentligen ökad inträngning) på marknaden (market

penetration). Den empiriSka undersökningen erbjuder i Tobaksfallet ett

illustrativt fall av produktvariation med detta som huvudmotiv. Ett

nar1aJ.adssegment identifieras, säljide för segmentet skapas och för att

utnyttja dessa två utvecklas en produktvariant.

~~ån den empiriSka undersökningen av Tobaksfallet kan ytterligare ett

empiriskt befintligt och teoretiskt tänkbart motiv hämtas. Företaget

arbetade där med teorin att det från alla konkurrenter samlade antalet

lanseringar av produktvarianter inom ett visst produktområde i sig

medför en ökad total försäljning på marknaden. l) Fler lanseringar och

1) Ett visst stöd för detta firms i Buzzels (1966) empiriska undersök
ningar av livsmedelsprodukter. Dessa undersökningar avsåg grupper
av produkter, varför beteendet som relateras till försäljningen
gäller konkurrenternas samlade beteende. I slutsatserna anförs:
"New food products ~ pass through a period of slow growth, followed
by a stage of rapid growth. Sales of -ma.ture t food products are
a.cll necessarily stable, however; consumption may continue to rise t
either beoause of innovation by processors ("Innovative I~turityu)

or because of changes in market conditions (~'Growth I~turityll). fl

(s 66, originalets kursiv).

Toalettfallet (se Brodin, B., Toalettfallet, stencil EFI) illustre
rar ett medvetet utnyttjande av att en konkurrent fått göra förar
betet med lanseringen av produktformen.
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relanseringar på en marknad skulle alltså medföra ökad total försälj

ning. Lanseringarna och de åtgärder som vidtas i samband med dessa gör

genom sitt uppmärksamhetsvärde , enligt denna teori, att mättnadspunk

ten för produktgruppen som helhet förskjuts uppåt. Häri ligger :Följ

aktligen ytterligare ett självständigt motiv för produktvariation,

vilket snarast har verkan i den generiSka konkurrensen.

Redan genom att se på de a.v Trolie (1969) anförda moti ven, står det

ldart att Priemers (1910) och liknande framställningar är otillräck

liga. i det att konsument- eller köparegenskaper där ges den hU:VUd

sakliga eller enda rollen som motiv för produktvariation. Åtminstone

tre gru.pper av motiv kan anges, vilka inte är baserade på främst kon

sumentegenSkaper.

Den första gruppen skulle kunna kallas livscykelmotiverade produkt

variationer och utgörs av sådana. produktvariationer där syftet främst

är att a) motverka försäljningsnedgången efter mättnadsstadiet b) mot

verka lönsamhetsnedgången efter tillväxtstadiet eller c) att få igång

ersättningsköp då en varaktig vara. mättat marknaden. Det gemensamma

ned dessa syften är att de kan ses som direkt relaterade till livs

cykelfenomen. l)

Inom gruppen kan motiven i sin tur indelas så att generiskt livs

cykelmotiverade oCh specifikt livscykelmotiverade produktvariationer

hålles isär. De generiskt livscykelmotiverade produktvariationerna är

sådana som syftar till att höja produktgru.ppens samlade livscykels

mättnadspunkt genom att dra till sig köpkraft från andra produktgrup

per. De specifikt livscykelmotiverade produktvariationerna syftar

däremot till att öka den egna produktens lönsamhet i den specifika

konkurrensen gentemot pr'odukter inom samma produktgrupp.

En andra. gru.pp är produktvariationer som sätts in för a.tt ersätta an

vändandet aven annan parameter eller för att förstärka ~n annan

parameters verkningar. Till dessa parametermotiverade produktvaria

tioner kan främst de hänföras som är avsedda att möjliggöra föränd

ringar av priset. Kombinationen pris- och produktförändring är en känd

och behandlad parameterkombination. Produktvariationer kan emellertid

även vara avsedda. att ersätta eller komplettera andra parametrar än

priset.

1) Både Mutterdragarfallet och Möbelfallet kan, utöver denna rapports
Tobaksfall och Distributörsfall , illustrera ,denna grupp 'av,produkt
utveckling. Jfr Brodin, B., Mutterdragarfallet, stencil EFI.
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Jämfört med livscykelmotiverade produktvariationer utgår motiven i

denna grupp från att någon annan parameter skall användas. Med den

utgångspunkten kan då produktvariation sättas in både då den ursprung

ligen avsedda parameterns effekter behöver förstärkas och då den

överhuvud taget inte kan användas på grund av ett låst konknrrensläge.

En tredje grupp av motiv för produktvariation utgörs av olika. före

tagsspecifika skäl. Till de företagsintert motiverade produkt~ria

tianerna. kan de hänföras, vilkas grund inte omedelbart finns i mark

nads- eller ma.rkna.dsföringsaspekter. Vanliga, fall är sådana där ett

bättre utnyttjande av företagets - i förhållande till antalet produkt

varianter - fasta resurser, inklusive distributionSkanaler, är det

dominerande motivet. Till dessa resurser kan också sortimentets sam

lade konkurrenskraft räknas. Produktvariationer kan ha bevarandet

eller ökandet av denna konkurrenskraft som huvudmotiv, vilket här

hänförs till de företagsinternt motiverade produktvariationerna..

GeneriSkt och specifikt livscykelmotiverade produktvariationer

Från den empiriska undersökningen föreligger data enligt vilka en

produktforms totala ~örsäljning på en marknad ökas vid ökat totalt

antal lanseringar av märken. Förutsatt att detta gäller på en given

marknad uppstår ett läge där konkurrenternas produktvariationer måste

betraktas ur två olika. synvinklar från det enskilda företagets sida.

Å ena sidan kan en produktvariation från konkurrenters sida medföra

att köpare går över från det egna f"dretagets märken till konkurren

tens. Å andra sidan kan flera konkurrenters samlade produktvariationer

medföra en ökad total försäljning av produktformen, varav en del kan

tillfalla det egna märket.

Några empiriska undersökningar a.v hur en serie a.v produktvariationer

påverkar totalmarknadens utveckling står inte att finna i litteratu

ren (jfr not s 209). Denna rapports undersökning kan blott redovisa

från Tobaksfallet att denna arbetshypotes förekommer i praktisk mark

nadsföring, vilket i sin tur sannolikt bygger på företagens egna er

farenheter, dvs på empiri.
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Vid introduktionen av nya produkter eller produktvarianter torde

denna aspekt få särskild betydelse. När lanseringar görs i ett läge

där totalförsäljningen före lanseringen är mycket liten kan den lan

serade produkten ha svårt att gå. igenom det kritiska introduktions

stadiet och nå tillväxtstadiet. Förutsatt att en serie lanseringar

görs i tät följd och varje lansering bidrar till att öka total~dr

säljningen utöver vad den själv uppnår, blir konsekvensen att ett

enskilt märkes lansering kan tjäna på att konkurrenter lanserar sam

tidigt.

Orsakerna till att den behandlade effekten kan uppstå måste sökas på

flera håll. Med utgångspunkt i att det enskilda företaget genomsnitt

ligt sett inte har tillräckliga. resurser för att kontrollera varje

marknad där lansering sker, kan det inträffa att lanseringen inte

Skapar tillräCklig uppmärksamhet för att nå upp till tillväxtstadiet

i livscykeln. Förutsatt att reklamvolym, exponeringsvolym i distri

butionskanaler, volym personlig f"drsäljning, etc, måste komma över

vissa minimitrösklar för att f"drsäljningsfrämjande effekter av rele

vant betydelse skall uppstå, kommer företag på marknader att vara f"or

anå ror att kunna lansera en produkt. Speciellt gäller detta nypro

duktlanseringar där lanseringen av ett märke är liktydigt med lanse

ringen aven produktform eller en produktklass. Det är då uppenbart

att flera märken som lanseras samtidigt tillsa.rnnans kan komma över

marknadsaktiviteternas volymtrösklar sett ur prodnktklassens eller

produktformens synvinkel. Produktformer eller produktklasser kan då

generiskt sett komma. in i tillväxtstadiet och dl:ärmed klara de speci

fika. märkenas lanseringar, vilka tagna för sig skulle ha misslyckats.

Va:rje pro<h1ktvariation och nyproduktlansering kan därför vara både

generiskt och specifikt moti varad. Ett lanserande företag har natur

ligtvis mot iv baserade på hänsyn till den specifika konkurrensen.

Men med hänsyn till att lanseringar kan göras med kunskap eller för

väntningar om konkurrenters lanseringar och dessas effekter måste ook

så generiskt baserade överväganden ligga, till grund för lanserings

beslut, särskilt då det gäller nya produktformer eller produktklasser.

Det förekommer t ex att företag avstår från att lansera produkter på

nya marknader, t ex andra länder, i avvaktan på att något annat före

tag skall lansera en liknande produkt. Skälet till detta ligger i att

man bedömer det som omöjligt att genomföra en framgångsrik lansering

utan det "stöd" som ligger i en konku.rrentlansering.
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Det vore av intresse att empiriskt testa de här diskuterade effekterna

i en brett upplagd undersökning, trots de metodproblem som uppenbar

ligen Skulle uppstå.

Framför allt två förhållanden förhindrar enligt Priemer (1910) en

generell undersökning, värdering och normerande behandling av produkt

variationer. Ett är att produktvariationens verkningar skiljer sig

mellan olika. produkttyper. I kapitel 15 återkommer denna. a.spekt. Olika

produkttyper skiljer sig också med avseende på distributörssystemets

utseende. Det kan diskuteras om inte skillnader i distributörssyste

men får långt större betydelse för produktvariationens verkningar än

vad produktegenskaperna får.

Det andra förhållandet är enligt Priemer

"die generelle Unmöglichkeit einer Qua,ntifizierung des
Variat ionsgrades , denn die Änderungen der Produktqua,lität
sind zahlenmässig nicht erfassbar" (1910 s 131).

Utan att försöka. kvantifiera variationsgraden är det dock möjligt att

analysera i vilken mån olika antagna stora ficillnader i f"drändrings

grad får olika effekter.

Enkla produkter med ett fåtal för köparna väsentliga dimensioner rym

mer i sig färre tekniska möjligheter till produktvariation än en pro

dukt med ett stort antal varierbara dimensioner av intresse för kö

paren. Vidare är lättheten till variation beroende av i vilken ut

strä.ak:ning produkten tidigare förändrats. För samtliga produkter finns

teoretiskt en gräns för de tekniska utvecklingsmöjligheterna. Enkla

produkter som länge existerat torde alltså vara tekniskt svårare att

produktvariera än komplicerade nyintroducerade produkter.

Detta. föranleder Priemer att dra slutsatsen (1970 s 131) att produkt

variation som kon1alrrensmedel är mindre viktigt ~dr dagligvaror och

enkla massprodukter än för varaktiga kapitalvaror .22!! starkt modebeto

nade produkter. För dessa båda senare är produktvariation i stället

mycket viktig. En gräns som ank.nyter till detta kan dras mellan pro

duktvariation av hög respektive låg förändringsgrad.
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Förutsatt att en produktvariation har helt obetydlig ~drändringsg.rad

kommer den inte att ges en existens vid sidan av sin r-dregångare. Den

kommer i stället att omedelbart ersätta denna.

Detta åstadkommes genom att den nya produktvarianten går direkt in i

distributörernas lager, medan den gamla. varianten helt utgår. Köparen

fortsätter att köpa. samma märkesvara som tidigare, men erhåller den

nya, produktvariantene Detta förutsätter att förändringen är så liten

att den nya produktvarianten utan hinder kan bytas in mot den gamla.

Vidare förutsättes att övergången för fabrikant och distributör kan

göras till låg kostnad med hänsyn till lager etc. Detta talar r-dr att

d;y"lika. förändringar oftast förekommer hos snabbrörliga dagligvaror.

Produktvarianter av större r-drändringsgrad går däremot in i en egen

existens vid sidan av sina föregångare - delvis i konkurrens med

dessa. En sådan åtgärd måste sätta.s in när den tidigare varianten är

på väg att upphöra. eller är planerad för nedläggning.

Syftet.,;med prodnktvarianter a.v låg förändringsgrad är annorlunda. i

det att de tvärtom syftar till att öka eller f"drstärka försäljningen

av den existerande varianten. Åtgärden syftar i likhet med andra pa-ra

meterinsatser till att motverka en försäljningsnedgång i mättnads

stadiet och således förlänga. detta stadium. Den kombineras ofta med

andra parameterinsatser i samma. syfte.

Sådana. åtgärder bndcar bland marknadsförare i konsumtionsvaruföretag

kalla.s produktvård och har just volymmål som framgångskriterium.

Följande distinktion kan därför göras: produktvariationer ger upphov

till en "självständig inträngningskurva." t skild från men inte oberoen

de av den föregående produktens kurva. Med produktvårdsåtgä,rder avses

sådana förändringar av produkten som är av så liten f"drändringsgrad

att de ej ger upphov till en självständig k:u.rva, utan endast ersätter

den föregående varianten på. den punkt i dess kurva, där den tas ur

försäljningl). Operationellt kan skiljelinjen mellan produktvariation

och produktvård gå mellan de fall där distributören saluför båda varian-

l) Nielsen (1973) diskuterar inträngningskurvan och nyhetsgrad och
konstaterar: "Jo stJ$rre spring i behovstilfredstillelsen, der er
tale amt des större må alt andet lige både accept og aeeept~astig

hed blive, mens omvendt en uendlig lille aendring - en ny produkt
variant - kun opnår accept på grund af andre forhold en produkt
egenskaberne og derfor heiler ikke genneml~ber en egentlig ind
traengningskurve" (s 57).
Trots att detta påstå.ende inte kan tas utan reservation i före
liggande framställning är det ett exempel på liknande tankegångar.
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terna parallellt och de fall då detta inte sker. I produktvariations

fallet rår föregångaren "försvinna" i den mån dess försäljning går

ned och i konkurrens med den nya varianten, vilken i sin tur måste ta

sig in hos distributören av egen kraft. I produktvårdsfallet, däremot,

försvinner föregångaren genom administrativa beslut och den nya va

rianten intar föregångarens plats hos distributören i kraft av att

"blott" vara dess ersättare. l )

Parametermot i varade prod:u.ktvariat.ioner

I analysen av handlingsparametrars inbördes beroendeförhållanden finns

alltid problemet om hur parametrars effekter skall mätas. Ett välkänt

exempel på detta är "effekten" avannonser: skall den mäta.s som anta

let "kontakter 'I av olika. slag, som uppnådd konninmikationseffekt (P'~med

vetenhet " , "intresse" t attitydförändring eto) eller som försäljnings

förändringar? Svaret på frågan beror uppenbarligen på syftet o

Om ett mått på måluppfyllelse eftersträvas måste tydligen effekten

mätas i samma. termer som dem, i vilka. åtgärdens mål beskrivits. Men

eftersom målformuleringen kan alterneras och ofta påverka.s av mätmöj

ligheterna, så ger detta inget fristående svar på mätfrågan o

Att hävda att analysator skall bedöma effekter i de termer, som be

a1.utsfattaren angivit i åtgärdens syfte är heller inget svar, efter

som forskarens uppgift bl a är just att tränga, bakom de föreställ

ningar, som kan styra beslutsfattarens agerande.

Följaktligen kan analysator lägga mätningen både "närmare" och !'längre

bort" från åtgärden än vad beslutsfattaren skulle göra - beroende

på syftet - så länge han är medveten om att han avlägsnar sig från

dennes perspektiv. Om perspektivet läggs alltför nära åtgärden

- säljarens effekt mäts i antalet körda mil - kan allvarliga felallo

keringa,r uppstå, medan mätningar alltför långt från åtgärden - säLja

rens effekt mäts i lönsamhetsförändringar - leder till att alloke

ringsbeslut blir omöjliga i brist på underlag.

l) Produktvård förekommer inte uteslutande hos konsumtionsvaruföretag,
vilket kan illustreras av Fläktfallet (Brodin, B., Flåktfallet,
stencil EFI).

15-Valdelin
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Vid bestämning av parametrars effektsamband är detta. problem akut:

a.) då effektmåttet förändras, ändras också slutsatserna om sambanden

i de fa.ll då dessa definierats i effekttermer;

b) om effektmåttet ligger tillräckligt långt bort - t ex lönsamhet 

blir alla åtgärder lika i meningen att de alla kan få samma. åter

verkningar på måttet;

c) om effektmåttet ligger tillräckligt nära parameteråtgärden blir

_i!r11a åtgärder unika och all jämförbarhet går förlorad.

Följaktligen blir systemavgränsning och förstoringsnivå starkt av

görande för slutsatser om parameterhantering och speciellt för slut

satser om parametersamband. Dessa kan därför troligen bara definieras

såsom gällande för en viss systemavgränsning och förstoringsnivå.

Detta ger analysator en viktig roll i behandlingen.

Att perspekti,,~t spelar stor roll illustreras av att nera indelnings

grunder för parametrarna är tänkbara. I Rasmussen (1969) anges t ex

följande tänkba.ra indelningsgrunder (s 15-42) för handlingsparametrar:

mot vem riktas handlingsparametrarna.?

vilken typ av kostnader ger handlingsparametrarna upphov till?

- vilka finansieringSkrav ställer handlingsparametrarna?

- är alla handlingsparametrar lika reversibla?

handlingsparametrarnas verkningssätt som grund?

Innan produktvariationen åter ställs i centrum skall här Mattssons

(1971) sammanfattning av "marketing-managementlitteraturens" be

handling av parametrarnas interdependens återges:

"Respektive författare betonar den stora betydelse som hänsyn

till interdependens mellan aktiviteterna har. Ett citat från en

av de mest framgångsrika. läroböckerna i ämnet: "As emphasized

throughout this book, the several marketing variables have to

all be considered simultaneously to arrive at the optimal mix."

•••• Icke desto mindre ägnas mycket litet utrymme åt denna fråga.

Det gäller mestadels betoning på ett allmänt plan av att frågan

är väsentlig och kunskaperna ringa, exemplifieringar i samband med

de partiella parameteranalyserna eller vid jämförelse mellan pa

rameterkombinationer samt redogörelse för vissa kvantitativa

marketing-mix modeller. De senare kännetecknas oftast av att de

bortser från interaktionen mellan parametrarna och/eller ~6rut

sätter, orealistiskt nog, att det finns data om dessa beroende-

tö rhållanden ••••
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De områden av marknadsföringen inom vilket studier av intera.1ctio....

nen mellan parametrar torde ha varit mest omfattande är marknads

föring av nya produkter och reklamens samband med övriga kcnkur.....

rensmedel ••••

Sammanfattningsvis kan man säga att interdependens mellan para

metrar i parameterteori och marketing managementlitteraturen vis

serligen framhålles som ett mycket väsentligt teoretiSkt och prak

tiskt problem men att den redovisade kunskapen om dessa beroende

förhållanden är ringa. Problemets teoretiska svårighetsgrad är na

turligtvis en viktig orsak till detta. En annan orsak är enligt min

mening att grundläggande, systematiska diskussioner av interde

pendensens natur och orsaker saknas. If

Då i det f"dljande produktvariationens samband med andra parametrar be

handlas, kan det således med fog påstås att analysen anknyter till en

utbredd tradition: för det första därför att utgångspunkten är att

parameterinterdependensen är viktig - eftersom den ligger bakom en

huvudgrupp av produktvariation. För det andra därför att den redovi

sade kunskapen förblir "ringatt. Syftet är här emellertid "begränsat

till att åstadkomma en förklaring till förekomsten av produktvariation.

För att belysa produktvariationers incitament i sambandet med andra

parametrar är det endast nödvändigt att betrakta de absoluta beroende

fallen mellan parametrarna. Då bortses alltså från de fall där vissa

insatsalternativ aven parameter och därav f"drväntade effekter ställs

mot vissa. insatsalternativ av andra parametrar och dessas tänkbara

utfall - under antagande av olika värden på övriga, parametrar. Här

skall blott sådana fall behandlas där beroendet mellan parametrarna

är absolut i den meningen att de antingen förutsätter varandra eller

ger upphov till varandra.

Den egentliga materiella grunden för beroendet mellan produktvariation

och andra parametrar är produktens dubbla roll:

II •••• das Produkt in seiner doppelten Funktion, als Instrument

des Marketing und als Träger der iibrigen Marketinginstrumente,

" (Priemer;1970 s 13).

Produkten är alltid både huwiparametern i marknadsföringen - efter

frågans objekt - och~ av övriga, parametrar: ingen annan parame

ter kan utformas utan beaktande av produkten och produkten kan inte

förändras utan hänsynstagande till övriga. tillgängliga. parametrar.
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Denna dubbla roll hos produkten gör det uppenbart att vissa. absoluta

beroendeförhållanden före1igger. Den f"dljande framställningen är en

redogörelse för de viktigaste fallen av parametermotiverade produkt

variationer. l)

Det mest allmänna fallet är givetvis sådan produktvariation som syftar

till att successivt undgå konkurrens överhuwd taget i termer av andra

parametrar. Tidigare har nämnts högindustrialiserade länders företags

strävan att kontinuerligt utve~kla sina. produkter så att underutveck

lade länders lågprisprodukter inte kan konkurrera. Vidare kan pekas

på produktutveckling, som syftar till att kontinuerligt ge företaget

ett försprång i tiden framför konkurrenterna, så att det ··temporära

monopolet U blir utsträckt i tiden.

För detta fall lämpar sig nya produkter bäst - ibland !5:!!! de för att

nå. syftet. Från den empiriska. undersökningen kan Tångfallet tjäna som

illustration. Men även produktvariation kan vara tillräckligt för att

uppnå den handlingsfrihet i övriga parametrar som eftersträvas.

Produktvariationen kan ersätta prisparametern i olika grad. De två

luvudfa.llen är båda väl kända.

Får det första kan priset av konkurrensskäl - t ex imiterbarhet - vara

omöjligt a.tt använda för att öka rörsäljningen. I oligopolsituationer

är det t ex vanligt a tt ingen av de agerande har något att vinna på

att öppet sänka. priset. En produktvariation som innebär en för köparna.

märkbar kvalitetsförbättring och därmed troligen ökad styckkostnad :r-dr

produ,centen - innebär vid oförändrat pris i praktiken en dold pris

sänkning. Produktvariationen ersätter priset i en mot konkurrenterna

riktad parameterinsats.

1) Ett fall av parametermotiverad produktvariation är Hygienfallet,
där valet mellan flera alternativa vägar avgjordes bl a med para-
meterns exponering i butikerna. Önskemålet om ökad :xponering ~jorde \
produktvariationen till det fördelaktigare alternatl.vet. (Brodin, B.,
Hygienfallet, stencil EFI).
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För det andra kan priset i vissa fall vara låst i den meningen att

det inte går att höja. Köparnas priselasticitet kan vara sådan att

eri prishöjning skulle medföra sänkta totalintäkter. Liknande relativa

hinder kan tänkas, men också. absoluta sådana, som t ex ett av staten

infört prisstopp. En kostnadsreducerande (i tillverkningen) produkt

utveckling kan då. möjliggöra en prodIlktvariation innebärande en för

köparen omärklig eller märkbar kvalitetssänkning, som ersätter pris

höjningen. Produktvariationen innebär en dold prishöjning.

Produktvariationen kan också rent allmänt vara ett medel att genomföra

prisförändringar där detta av olika skäl är olämpligt, dvs utan några.

direkta eller speciella relationer till kostnader oCh kvalitet. Mode

förändringar och modellbyten öppnar möjligheter till ny prissättning

och kan genomföras i detta speciella syfte. Produktvariationen försvå

rar eller omöjliggör prisjämförelser i lägen där det av praktiska eller

organisatoriska skäl (prismärIming, segmentering, annonsering etc) är

väsentligt r-dr :r-öretaget att undvika detta.

I många. branscher, särskilt de mest reklamintensiva., räcker inte den

vardagliga, kontinuerliga, reklamen till för att nå några avgörande för

ändringar i produkters livscykler och marknadsandelar. Vissa branscher

är så belastade av reklamutgifter i en given total marknad (tvål,

tvättmedel etc) att avkastningen per reklamkrona. är nedpressad.

I sådana lägen kan reklamen behöva stöd för att nå resultat. Ibland

kan det till och med vara en förutsättning för reklamen att den stöds

av andra åtgärder.

Produktvariationen medför att reklamen har något att meddela, att den

får ett budskap utöver det vanliga. att kommunicera. Därigenom kan pro

ck'\ctvariationen utgöra ett avgörande komplement till reklamen~
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Det mest renodlade fallet ål' det där en kundgru.pp har identifierats,

vilken är känslig ~ör speciella säljargument som avviker från övriga

lamdgruppers. Bristen på selektiva reklauunedia gör det nödvändigt att

på något sätt kombinera kundgruppen med säljargumentet. Detta kan

åstadkommas med en produktvariation t som då presenteras som en produkt,

speciellt gjord f"dr det aktuella segmentet. Från den empiriska unde1\

sökningen erbjuder Tobaksfallet en illustration till detta. Produkt

variationen kan paradoxalt nog sägas utgöra det selektiva medium relda

nen behöver vid segmenteringen.

Här skall en effekt av produktvariation, som närmare behandlas i

kapitel 15, blott nämnas. Försäljare som regelbundet .återkommer till

samma köpare måste stimuleras och ges möjligheter att utveckla nya

metoder. Olika former av kampanjer, tävlingar och premier används

i detta syfte.

Produkivariationen är ett ofta mycket verksamt medel att stimulera

f"drsäljare. Dels erhåller försäljaren nya argument att använda i sitt

arbete, dels kan en förbättrad produkt innebära ökad motivation. I

organisationer som är starkt beroende av personlig försäljning kan

detta vara ett självständigt motiv för produktvariation, speciellt för

enklare varianter. Små p~oduktförändringar sätts in som medel att ef

fektivisera säljorganisationen.

Trots att marknadssegmentering inte brukar räknas till handlingspara

metrarna skall den i korthet behandlas här. Segmentering är ett så

väsentligt marknadspolitiskt instrument och dess relation till produkt

variationen så stark att det inte kan förbigås.

Produktvariationens roll som komponent i och förutsättning för seg

mentering vilar på den tidigare nämnda dubbla rollen hos produkten.

Produktvariationen tjänar vid segmentering just på detta dubbla sätt.
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Dels är den nya produktvarianten som medel för selektiviseringen i

parametrarna bärare av samtliga övriga parametrars roll i segmente

ringen. Dels är produktvarianten anpassad till de respektive segmen

tens speciella krav.

Produktvariation möjliggör segmentering och kan vara medium för selek

tivisering av övriga parameterinsatsere

Företagsinternt motiverade produktvariationer

Genom sin företagsspecifika karaktär kan de företagsinternt motiverade

produktvariationerna endast med svårighet behandlas generellt. Det

mest allmänna interna incitamentet är en strävan att bättre utnyttja

fasta resurser. Exempel på sådana. kan vara en fast försäljarkår, åter

:rdrsäljare, kontrakterade agenter, et c, dvs överhuvud taget olika

alags distributionsresurser.

Till denna grupp kan även föras de fall då huvudmotivet bakom produkt

variationen är att öka sortimentets konkurrenSkraft. Detta kan vara

initierat av marknadshändelser, men den huwdsakliga motiveringen

ligger ändå i produktvariationens relation till det~ sortimentet.

Ett ganSka renodlat exempel på detta kan finnas i s k systemprodukter.

En produkt bestående av ett antal komponenter, t ex som i lviöbelfallet ,

kan regelbundet kompletteras med extrakomponenter i syfte - inte att

huvudsakligen sälja de tillagda komponenterna - att bättre sälja sys

temets grundkomponenter.

I och för sig gränsar många av de företagsinternt motiverade produkt

variationerna, i likhet med exemplet ovan, till t ex livscykelmotive

rad produktvariation. Kategorin är dock nödvändig f"ör att få med de

speciella omständigheter som ibland styr produktvariationerna. Läro

medelsfallet i den empiriska undersökningen är ett exempel på huvud

sakligen internt motiverad produktvariation. Företagets specifika upp

byggna,dssituation krävde att sortimentet snabbt utökades på flera håll.J.)

l) Det tydligaste fallet av företagsinternt motiverad produktutveckling
i undersökningen är nog Toalettfallet, där hela produktvalet basera
des framför allt på att produkten skulle vara anpassad till före
taget. (Brodin, B., Toalettfallet, stencil EFI).
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Produktvariationer i undersökningen

I Tobaksfallet reglerades beslut och aktiviteter i hög grad av infor

nation om egna, och konkurrenters märkens marknadsandelar. Marknads

andelarnas förändring över tiden registrerades kontinuerligt ooh gav

upphov till åtgärder från den marknadsföringsorienterade marknadsav

delningen i företaget. Studiet av marknadsandelar kan vara en praktiskt

möjlig om än indirekt väg att mäta produktens marknadsacceptans ooh

därmed en metod att bilda sig en uppfattning om var produkten befinner

sig i en tänkt livscykel.

Tobaksfallets produkt var inte ny för marknaden utan innebar endast

små förändringar jämfört med existerande produkter. Ur det lanserande

företagets synvinkel var det ookså fråga om en förändrad produkt, trots

att den byggde på en för företaget helt ny framställningsmetod.

Fallet illustrerar en huvudsakligen livscykelmotiverad produktvaria

tion. Till detta. bör läggas en annan aspekt. Efter det att företaget

bestämt sig för att öka acceptansen på en bestämd del av marknaden

- ett livscykelmotiverat beslut - stod det snart klart att ett bestämt

säljtema borde användas för att uppnå detta mål. För att effektivt

kunna använda ett sådant specialtema bedömdes det som nödvändigt att

kombinera det med en förändrad produkt. Produktförändringen var ett

remltat av parametermotiverade överväganden i den meningen att för

~ringen skulle anpassas till de krav som ställdes på kombinationen

med huvudparametern reklam och dess speoiella tema.

Distributörsfallet rör en modevara. Kännetecknande för strumpor och

strumpbyxor är att totalförsäljningen under en given period består

delvis av nyanskaffning på grund av förslitning och delvis aversätt

ningsköp , men att den senare delen tilltar i storlek vid förändringa.r

i modet. De årliga förändringarna i klädernas modefärger medför t ex

a.tt kulörta strumpor ersättes utöve~ vad förslitningen Skulle motivera

därför att strumpfärgerna skall anpassas till kläderna i övrigt.

Hela frågan om modevaror rör livsoykelproblematiken. Modevaror har en

begTänsad livslängd för köparen, vilken är så lång som perioden mellan

inköpet och nästa modeväxling. Så snart modeväxlinga,rna sker snabbare

än plaggets tekniska :rörslitning" medför de en ökad försäljning genom

ersättningsköp. Marknads:röringen präglas av dessa modevä.xlingar i en
strä.van a.tt uppnå största möjliga. andel av ersättningsköpen.
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strumpbyxans utveckling och lansering var helt betingad av den mycket

avgörande modeförändring som låg i de korta kjolarna. Det skapades

underlag för en snabb och stor ersättning av strumpor som inte kunde

användas till de nya k~olarna.

Pro~ten var varken ny för det lanserande företaget eller ~ör mark

naden. Den var en f"örändring av existerande stru.mpbyxor. För till

verkaren var den i detta fall en ny produkt i den meningen att den

inte tidigare tillverkats av denne.

Distributörsfallet illustrerar hur en produktvariation kan innebära

att ett märkes lansering blir liktydigt med en produktforms lansering

i ett läge där existerande produktformers livscykel på grund av

Umiljöförändringl1 snabbt går mot nedgångsstadiet. Det lanserade strump

byxmärkets försäljning var under en längre period i stort sett iden

tisk med en ny produktforms livscykel.

Distributörsfallets lansering var en modebetingad och därmed livs

cykelmotiverad produktvariation som placerades "ovanligt rätt" i

tiden.

Läromedelsfallets produkt var inte ny för företaget eller marknaden,

men innehöll vissa förändringar av existerande produkter. Förändringa,r

!EL var i hög grad motiverade av hänsyn till köparnas förväntade krav

på produkten, vilket kan illustrera möjligheterna att marknadsanpassa

en produkt till kollektiva köpare, vilket går lättare än t ex då det

gäller konsumentvaror.

Motiven för den produktvariationen låg emellertid inte i parameter

samband eller livscykelutveckling. Någon insats av andra parametrar

på de tilltänkta köparna av någon arman produkt var inte planerad och

olika egna och konkurrerande produkters marknadsutveckling kunde inte

motivera lanseringen.

I stället låg de dominerande motiven bakom Läromedelsfallets produkt

variation i företagets egna strategiska mål. Tillväxt genom sortiments

breddning och kontinuerlig produktutveckling va.r ett överliggande mål
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i företaget. Skälen till lanseringen kan härledas till dessa mål,

varför prodnktvariationen huvudsakligen var f'öretagsinternt motiverad.

Produktförändringens utformning var dock givetvis motiverad av egen

skaper som köparna förmmtades prioritera.

NYproduktlansering i undersökningen

Den empiriska undersökningen erbjuder få exempel på klara fall av nya

produkter oCh därmed på nyproduktlanseringar.

Motiveringen för lanseranden aven ny p~odukt måste sökas i antingen

:nya tekniska framsteg eller i nya behov samt i kombinationer av dessa.

Nyhetsgraden som måste föreligga för att det Skall vara motiverat att

tala om nya produkter gör att ny teknik och/eller nya behov måste ligga,

bakom. Nyproduktlanseringa,r får andra slags motiveringar än produkt

variationer.

Det rör sig också om ett annorlunda. marknadsföringsproblem. Nyprodukt

lanseringar riktar sig alltid till en för företaget ny marknad. Proble

met är att söka nya marknader, vilket i sin tur motiveras utifrån lön

samhets- och tillväxtmål i kombination med läget på existerande mark

nader.

Innovationsfallet utgår i en bemärkelse ett specialfall. Det utveck

lande företaget var där ett företag vars affärside eller verksamhets

inriktning är just att utveckla nya oCh/eller förändrade produkter.

Företagets själva produktion går ut på att producera projekt som ger

nya och f'örändrade produkter. Lanseringen kan sedan i flera fall över

låtas på andra företag som har bättre kännedom om den potentiella mark

nadens köpare och konkurrenter.

Produkten utgör i Innovationsfallet en produkt som är ny rör både före

tag och marknad. I tillämpningar inom fraktioneringsteknik utgör pro

dukten en ny produkt. Undersökningen av fallet kunde inte omfatta lan

seringsfasen, varför eventuella säregenheter där inte har kunnat stu

deras.
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Säregenheterna i själva utvecklingsprocessen jämfört med fallen av

produktvariation kan ledas tillbaka till prodnktidens bas .i marknad

och teknik. En ny teknisk kombination genomfördes som lösning på ett

känt och väldefinierat behov på marknaden. Utvecklingsprocessen ägna

des huvudsakligen åt den konstruktionsmässiga t illämpningen av den

tekniSka lösningen. I~rknadsdelen av processen bestod i att genom

relativt grova uppskattningar få ett mått på rdrsäljningsmöjlighe

terna.

Tångfallet är inte ett lika klart fall av ny produkt. För företaget

var produktens utformning och tillverkningsmetoder helt nya. För mark

naden var produktens precision, dimension och kvalitetsjämnhet nya,

Men produkten förblir i många tillämpningar en förändrad produkt, som

ersätter andra produkter för gamla behov. Det som gör det motiverat

att tala om ny produkt i sammanhanget är de tillämpningar där produkten

inte ersätter tidigare tänger utan i stället tack vare sina dimensioner

möjliggör nya tekniSka lösningar i elektronikindustrins tillverknings

program. Där tillfredsställs nya behov - eller löses nya problem - av

en produkt som inte ersätter tidigare produkter. Detta gör det motive

rat att tala. om en ny produkt (vilket alltså inte hindrar att produk

ten i andra tillämpningar är en ersättare för tidigare produkter på

kända problem och utgör en r-drändrad produkt). Lanseringen av produk

ten u~-gjorde därför både en nyproduktlansering och en produktvariati on.

I utvecklingsprocessen dominerade nyproduktsproblematiken. Företaget

sökte hela tiden efter fullständigt nya tekniska lösningar på till

verkningsproblemen för att kunna få fram en produkt, vars tekniska

egenskaper tillät nya produktionsmetoder i elektronikindustrin. Även

i Tå.n.gfallet fanns det tydliga. samspelet mellan marknaden och tekniken.

Marknadsaspekten kom in via intimt samarbete med de framtida köparna

av den nya. produkten (inte köparna av den f"drändrade produkten), vilket

gav en klar behovsdefinition. Tekniken kom in via företagets sökproces

ser för att lösa de tekniska frågor som behoven gav upphov till.

Det förhåller sig inte bara så att nyproduktlanseringar kräver noggran

nare utforskning av behov än produktvariationer (som utgår från kända

behov). utan det är också klart att just samarbetet med ett fåbJ.

producentköpare möjliggör exakt definition av problemet (behovet) 000

anpassning av produkten till detta.
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15 Produktutveckling och blockbildning inom dagligvaru
sektorn

Den empiriska undersökningen gav vissa data om hur distributörs

systerns struktur och beteende kan påverka tillverkares handlande

i produktutvecklingsfrågor. Med utgångspunkt från dylika iaktta

gelser behandlas i detta kapitel några speciella aspekter på pro

duktutveckling som konkurrensrnedel. Genom en teoretisk behandling

skall effekterna på produktutveckling av blockbildning i distribu

törsledet belysas.

Marknadssystem och distributörssystem

Som generell definition av "marknadssystem" kan i anslutning till

Mattsson (1971 kap 2) anges: marknadssystem består av komponenter

som kan besluta om och utföra marknadsaktiviteter. Inom dagligvaru

sektorn består marknadssystemet av tillverkare, grossister och de

taljister samt till dem knutna specialister som t ex reklambyråer.

Detta kapitels studium av marknadssystem utförs på "makronivå"

(Mattsson 1971 s 8): systemet består av företag och beslutsenhe

ter på olika nivå i dagligvarusektorns "institutionella kanaler"

från tillverkare till slutlig köpare.

De komponenter som står mellan tillverkare och slutlig köpare i varu

flödet är huvudsakligen "distributörer". Med distributörer avses här

grossister och detaljister samt beslutsenheter som utgörs av aggre

gat av sådana företag. Marknadssystemet kan innehålla flera "del

systern av distributörer, dvs av parti- och detaljhandelskomponenter"

(Mattsson 1971 s 15). "Distributörssystem" står här för sådana del

system. Som distributörssystem anses även sådana system där central

komponentens inflytande ej är oinskränkt. 1) Distributörssystem kan

således ha olika grad av centralisering.

1 ) Centralkomponent har definierats av Mattsson (1969 s 14). Den
sysslar huvudsakligen med partihandelsaktiviteter och/eller
beslutsprocesser rörande detaljhandelsaktiviteter. Central
komponenten är hierarkiskt överordnad detaljistkomponenterna
p g a sin formella auktoritet eller sin ställning i varu- och
informationsflödena.



227

Inom marknadssystemet kan även delsystem av fabrikanter definieras.

Som "bransch" betecknas här ett delsystem av tillverkare vars varor

har hög grad av substituerbarhet (Mattsson 1971 s 15).

Dagligyarusektorn

Med "dagligvarusektorn" skall här avses ett marknadssystem som skiljer

sig från andra med avseende på varornas egenskaper. För det första be

står systemets varuflöden av konsumentvaror. För det andra består dag

ligvarusektorns fabrikantsystem av tillverkare som producerar konsum

tionsvaror med i genomsnitt hög inköpsfrekvens, s k dagligvaror. Detta

utesluter inte, för det tredje, att de i distributörssystemen ingå

ende komponenterna också kan sälja kapitalvaror till konsument. Till

verkare av varor som inte är dagligvaror tillhör dock i den egenskapen

dagligvarusektorns omgivning. Majoriteten av antalet detaljistkompo

nenter i dagligvarusektorn säljer endast dagligvaror.

Dagligvarusektorn består således av detaljister vars sortiment enbart

eller till övervägande del består av dagligvaror, grossister som en

bart eller till övervägande del säljer dagligvaror samt fabrikanter

som tillverkar dagligvaror.

Blockbildningen

När fristående detaljister och grossister genom uppköp, fusioner eller

andra former av avtal går samman i en större enhet är det fråga om

"blockbildning". De block som bildas är distributörssystem. Här in

kluderas i termen "block" inte bara de fall då alla komponenter i

distributörssystemet utgör ett enda företag utan också sådana fall

där komponenternas samarbete är ett samarbete mellan skilda företag.

För att skilja distributörssystem åt kan begreppet "integrationsgrad"

användas. Mattsson (1969) är den som främst utvecklat begreppet. Ett

distributörssystems integrationsgrad är en sammanfattning av olika

integrationsvariabler: institutionell integration, beslutsintegra

tion och olika typer av utförandeintegration.1 )

l) Definitioner och tänkbara operationaliseringar av dessa begrepp
återfinns i Mattsson (1969 kap 4-6).
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Med utgångspunkt från empiriska studier (1969) har Mattsson särskiljt

tre fall av integrationsgrader (1911 s 51 ff) för att användas vid

analys av hur fabrikanters parametrars funktioner och effekter på

verkas av distributörssystemens integrationsgrad. Mycket hög integra

tionsgrad (H-fallet) föreligger då samtliga integrationsvariablers

värden är "höga", "mycket höga" eller "fullständiga" i alla distri

butörssystem. Mycket låg integrationsgrad (L-fallet) föreligger då

motsvarande värden är "låga" eller "mycket lågan. Mellanformen (M

-fallet) kan ha varierande värden på integrationsvariablerna: "hög",

"medelhög" och "låg".

I syfte att belysa blockbildningens effekter på fabrikanters produkt

utveckling är det tillräckligt att isolerat analysera det fall då

blockbildningen ger största skillnaden gentemot ett läge utan block

bildning, dvs ett fall då för fabrikanten den "vertikala konkurren

senn kommer att styra hans överväganden mer än den "horisontellan.

Ett sådant läge inträffar då blockbildningen skapar distributörs

system med hög integrationsgrad.

Högt integrerade distributörssystem uppstår p g a att effektivitets

vinster kan göras inom systemet. Förutsatt att fabrikantledet består

aven oligopoliserad bransch och att distributörssystemet eller

-systemen har hög integrationsgrad, uppstår ett "flaskhalsproblem"

för fabrikanten. Distributörerna kan ur fabrikantens synvinkel få

karaktär aven flaskhals. Det beror på kombinationen av två faktorer:

distributionssystemets centraliserade beslutsfattande och substituer

barheten mellan fabrikanternas produkter.

Situationen för en fabrikant då samtliga distributörssystem i mark

nadssystemet har mycket hög integrationsgrad belyses av följande

citat: 1)

"Hänsyn till tblockkonkurrensen' präglar distributörens para
meterbeslut och dennes värdering av fabrikantparametrarna mycket
mera än vad hänsyn till butiksindividuell konkurrens gör. De
centrala komponenternas maktposition är mycket stark gentemot
såväl fabrikanter som butiker. Den centrala komponentens poten
tiella möjlighet att byta ut en fabrikants vara mot en konkur
rents i alla butiker är stor. Eventuellt kan man sälja egna
distributörsmärkesvaror i stället.

1) Mattsson (1971 s 52-53) utgår från att H-fallet kännetecknas av
stor likformighet mellan butiker, liten andel flöden direkt mellan
butik och fabrikant samt centraliserat beslutsfattande rörande bu
tikernas sortiment, aktiviteter, reklam, pris, etc.
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En stor del av fabrikantens försäljningsvolym, butikstäckning
och av distributörerna kontrollerade parametrar för fabrikan
tens produkter påverkas alltså starkt av den centrala kompo
nenten i respektive distributörssystem. Samtidigt svarar fabri
kanten i de flesta fall endast för en mycket liten del av distri
butörernas totala försäljning. Fabrikantens produkter har också
oftast nära substitut i konkurrerande fabrikanters sortiment.
För fabrikanten blir huvudproblemen i denna situation:

att minska risken för en snabb och omfattande, för kapaci
tetsutnyttjande och lönsamhet förödande, minskning av bu
tikstäckningen inom distributörssystemet;

att inte få en minskad lönsamhet genom en till distributörs
systemets förmån ändrad inkomstfördelning;

att bibehålla initiativet i parametern produktegenskaper; samt

att kunna påverka den centrala komponentens beslut om butiker
nas parameterinsatser till sin egen förmån."

Data från undersökningen

Två av fallstudierna är hämtade från dagligvarusektorn, Tobaksfallet

och Hygienfallet. Från båda dessa har iakttagelser om produktvariation

och distributörssystem gjorts, vilka kan ge upphov till vidare teore

tisk analys. Sådana data är framför allt de som pekat på att distri

butören som objekt för fabrikantens marknadsföring kan utgöra en

självständig anledning till produktutveckling från fabrikantens sida.

I Tobaksfallet hade en produktform på marknaden ökat sin försäljning

mindre än väntat. Som förklaring till detta uppgav representanter rör

marknadsavdelningen på det undersökta företaget att marknadens totala

antal produktlanseringar inom produktformen hade blivit mindre än vän

tat. I kap 14 diskuteras i vilken mån detta kan tänkas förankrat i

konsument- resp distributörsprocesser. Från Hygienfallets företag

uppgavs en liknande erfare~et med avseende på enbart distributörer

na: det hävdades att ett fabrikantsortiments attraktivitet hos en

distributör kan påverkas av fabrikantens relativa antal lanseringar

av produktvarianter. Distributörens värderingar av producentens sorti

ment skulle-således i det falle~ påverkas positivt av att producenten

kontinuerligt framställer nya produktvarianter.

Vidare påpekades i Hygienfallet den stora betydelsen rör lönsamheten

av att ha en bestämd grad av butikstäckning i marknadssystemet. Detta
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ställer i sin tur krav på en viss minimal täckningsgrad i de olika

distributörssystemen. Dessa data stöder den av t ex Mattsson enligt

ovan framförda ståndpunkten att butikstäckning är ett betydande

problem för fabrikanten vid hög integrationsgrad i distributörs

systemet. Men dessutom påpekades att denna faktor är särskilt viktig

i introduktionen aven ny produkt. Om inte den nödvändiga täcknings

graden i introduktionen uppnås tillräckligt snart i förhållande till

marknadsföringsinsatserna, riskerar inte bara insatserna att bli bort

kastade utan hela lanseringen kan misslyckas. Antag t ex att

merparten av de tillgängliga resurserna för reklam är så inplacerade

i tiden att deras effekter på konsument uppnås innan produkten fått

någon butikstäckning att tala om.

Förutsatt att fabrikanten står inför ett högt integrerat distributörs

systern, att distributörerna värderar ett relativt stort antal produkt

variationer som i sig positivt samt att täckningsgrad är ett väsent

ligt mål för fabrikanten, står det klart att distributörssystemet i

sig utgör ett självständigt skäl för produktutveckling.

Problemställning

Eftersom framhävande t av distributörssystem som självständig anledning

till produktutveckling skiljer sig från den vanligaste utgångspunkten

att produktutveckling baseras på förändrade konsumentpreferenser, finns

det skäl att närmare utveckla saken. l ) Det bör något utredas vilka skäl

distributörer kan ha för -att premiera hög frekvens av produktvariation

samt hur produktutveckling kan underlätta för fabrikanten att uppnå

högre täckningsgrad. En oftare behandlad aspekt är fabrikanternas

distributörsanpassning av produkter. Det kan gälla anpassning till

distributörernas lagrings- och hanteringsrutiner, till exponerings

utrymmena samt även till mer specifika krav som kan komma från ett

visst distributörssystem. Tendensen till sådan distributörsanpssning

kan förutsättas vara starkare ju högre integrationsgrad distributörs

systemen har.o2) Detta stöds av de data som denna undersökning presen

terat i Distributörsfallet.

l) Priemer (1910) t ex behandlar produktvariation som enbart en rela
tion mellan fabrikant och slutlig köpare.

2) Mattsson (1971 s 59) pekar på distributörens maktposition och
centralkomponentens deltagande i själva beslutsprocessen som skäl
för detta.
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Distributörsanpassning i denna bemärkelse bör dock analytiskt skiljas

från det fall då distributörerna kan utgöra självständig orsak till

produktutveckling. Distributörsanpassning kan bli aktuell även för

produkter med mycket hög nyhetsgrad baserade på nya behov hos kon

sumenterna. För varje produkt som skall passera en distributionskanal

skapar givetvis denna kanals fasta resurser etc restriktioner på pro

duktens egenskaper.

Fabrikantens frekvens av produktvariationer

Flera skäl kan samverka till att distributörer vill gynna hög frekvens

av produk-tvariationer (variationsfrekvens). Distributörerna kan ha er

farenheter som visar att många produktförändringar innebär anpassning

till distributörers krav ur hanterings- och andra synvinklar. En annan

erfarenhet kan vara att fabrikantens kampanjer i samband med produkt

variationer temporärt ökar kundtillströmningen till butikerna på be

kostnad av de distributörer som inte säljer sortimentet ifråga. Distri

butören ser då fabrikantens produktvariation framför allt som ett kon

kurrensmedel gentemot andra distributörer. Ofta kan också produktvaria

tioner vara förenade med direkta ekonomiska fördelar för distributören

i form av t ex högre marginaler eller större insatser av arbetskraft i

butikerna från fabrikantens sida.

Centralkomponenterna i distributörssystem fattar inte sina inköpsbeslut

genom att bedöma varje produkt isolerat. Fabrikanternas produkter bil

dar sortiment där de enskilda produkternas attraktivitet är beroende

av övriga produkter i sortimentet. Detta beroende mellan produkterna

gör att sortimentet som helhet ofta utgör det aktuella inköpsalterna

tivet. Producenter som erbjuder ett konkurrenskraftigt sortiment kan

därigenom få sälja enskilda artiklar, som tagna isolerat är underlägsna

konkurrenters. Från fabrikantsynpunkt kan det därför också finnas skäl

att kontinuerligt ha en "nyhet" i sitt sortiment. Det är alltså från

fabrikantens sida inte enbart fråga om att tillmötesgå ett önskemål

om lanseringar från distributörssystemets sida. Fabrikantens sortiment

kan som helhet stödjas av enskilda nyheter.

Fabrikanten har även ett "defensivt" skäl att hålla hög variations

frekvens. Mattsson (1971 s 53) anför att fabrikanten i H-fallet som

16-Valdelin
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ett hu\rudproblem har att "behålla initiativet i parametern produkt

egenskaper". Med detta avses fabrikantens strävan efter att motverka

den lönsamhetsminskning som skulle uppstå om han övergick till att

tillverka distributörsmärkta produkter. "Behålla initiativet" kan

tolkas på flera sätt. Mattsson avser förmodligen att "behålla ini

tiativet" främst ligger i att ge produkterna en "stark ställning hos

konsumenter". Det är emellertid inte uteslutet att även hög variations

frekvens i sig kan innebära ett försvar mot distributörsinitiativ.

Ett numera välbekant skäl för fabrikanten att öka antalet artiklar

inom en och samma produkttyp är att därmed det samlade exponerings

utrymmet i butiken ökar. Även förutsatt att ytterligare en artikel

inte skulle öka en varugrupps totala försäljning, skulle alltså en

fabrikants ökade exponering kunna öka dennes försäljning. Ur distri

butörens synvinkel kan detta emellertid bara tillåtas ske upp till

den gräns där en enskild fabrikants utrymme börjar ge för lågt bidrag.

Gränsen sätts i sista hand följaktligen av konsumentefterfrågan.

Detta leder in på frågan om produktförändringens nyhetsgrad. Förutsatt

att de ovan angivna skälen för att distributören önskar hög variations

frekvens förstärks i den mån nyhetsgraden ökar, skulle distributören

tendera att premiera högre nyhetsgrad. Fabrikanten skulle, å andra

sidan, förutsatt att högre nyhetsgrad kostar honom mer, tendera att

försöka uppnå variationsfrekvensens fördelar med så låg nyhetsgrad

som möjligt. Denna eventuella intressekonflikt tas upp under "Strate

gier" nedan.

Fabrikantens täckningsgrad

Det har redan påpekats att en viss butikstäckning krävs för att fabri

kanten skall uppnå tillfredsställande kapacitetsutnyttjande och lönsam

het. Hög integrationsgrad i distributörssystemet tenderar att ställa

fabrikanten inför två extremalternativ: om centralkomponente~ i ett

starkt centraliserat system köper in produkten erhålles "automatiskt"

hög täckningsgrad i detta distributörssystem; om produkten inte tas

in centralt blir täckningsgraden mycket låg.
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Då Priemer (1970 s 31-35) behandlar produktvariationens olika mål har

han, som ovan påpekats, en modell med enbart en köp-säljrelation: inga

mellanled finns med och åtgärdernas effekter är endast konsumentrelate

rade. Produktvariationens effekter är därför uppkomna via inverkan på

de slutliga köparnas efterfrågan.

När så Priemer (1970) utifrån livscykelfenomenen härleder målen för

produktvariation, finner han att de sönderfaller i två kategorier:

företagsinterna (omsättning, vinst) och marknadsmässiga (marknads

andel, totalmarknad). Detta är således egentligen inget annat än en

identifikation av effektmått. I Priemers modell kan endast sådana

effektrnått förekomma, vars verkan antages uppstå via påverkan på

konsumenterna.

Att identifiera effektmått är också en riktig metod att få under

lag för a~alys av fabrikantens parameterbeslut. Det är tillgången

till och bedömningen av olika effektmått, som kan påverka fabri

kantens beslutsprocess.

Det torde dock ha framgått av denna framställning att det är otill

fredsställande att exkludera distributörssystemen från en analys av

produktvariationer: fabrikantens effektrnått kan även avse verkningar

på mellanleden. I själva verket pekar uttalanden i den genomförda

undersökningen på att täckningsgrad spelar en långt större roll som

effektmått än vad dess plats i litteraturen skulle antyda.

Väsentligt för täckningsgradens roll i fabrikantens beslutsfattande

är i vilken utsträckning den kan utgöra målvariabel för marknadsakti

viteter. Det står från Hygienfallet klart att täckningsgrad kan före

komma som delrnål för en introduktionskampanj.

Ovan har påpekats att täckningsgrad är en grundläggande variabel för

fabrikanter, vilket i och för sig talar för att den skulle kunna ut

göra målvariabel vid marknadsaktivitet. För detta talar vidare att

täckningsgrad är en variabel som är relativt enkel och billig att

exakt målsätta och mäta.
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I de fall täckningsgrad utgör fabrikantens dominerande mål- och effekt

variabler för marknadsföringens parametrar, blir avvikelsen vid olika

tidpunkter mellan målsatt täckningsgrad och uppnådd täckningsgrad det

som styr parameterhanteringen. Syftet med en tillverkares parameter

insatser blir främst att påverka täckningsgraden. När så är fallet

uppstår ett annat perspektiv på parametrarnas samband och skälen till

hur de sätts in än då syftet främst är att t ex påverka konsument

attitydere

Med hjälp av Mattssons analys av distributörssystemens integrations

grads (1971 s 51-55) inverkan på fabrikantens marknadsföring kan det

konstateras att högre integrationsgrad ökar betydelsen av omsorg om

täckningsgraden.

Förutsatt en hög integrationsgrad i distributörssystemen och en domi

nerande ställning för täckningsgrad som mål- och effektvariabel i

fabrikantens marknadsföringsbeslutsprocesser, uppstår frågan i vilken

mån produktvariation kan vara ett medel för fabrikanten att uppnå

detta mål.

Mattsson (1971 s 53) har pekat på alternativen produktegenskaper som

skapar stark ställning hos konsumenten, å ena sidan, och distributörs

märken å andra sidan. Här skall illustreras hur produktvariationer

(även med lägre nyhetsgrad utan konsumentförankring) genom effekter

på olika nivåer i själva kedjan fabrikant-distributör, kan bli ett

medel för fabrikanten att bibehålla eller öka täckningsgraden. Sam

tidigt som de kan utgöra en del förklaring på fabrikanters motiv för

produktvariation kan de anförda effekterna också vara en del av för

klaringen till distributörernas önskemål om hög variationsfrekvens.

Produktvariationens effekter på olika nivåer i dagligyarusektorn

För att illustrera produktvariationens betydelse för täckningsgraden

som målvariabel skall exempel ges på ett antal tänkbara effekter på

olika nivåer i marknadssystemet. För detta syfte krävs ingen full

ständig diskussion av de olika nivåerna. Här görs heller ingen av

vägning av nivåernas olika betydelse för tillverkaren eller någon

analys av sambanden mellan dem. Framställningen bör snarast ses som
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en lista över möjliga effekter av produktvariation: effekter som dels

ingår i t1produktvården" i vid mening - vars syfte är att bibehålla en

uppnådd täckningsgrad - och dels är direkt relaterade till täcknings

gradsmålet. Följande nivåer exemplifieras: försäljarkårens motivation,

försäljarrekrytering, butiksföreståndares uppfattningar om tillverkare,

inköparnas beslutssituation, distributörens inköpspolitik, dotterbola

gens "anda", reklamutformarnas kreativitet samt produktvariation som

motiv för andra parametrar.

För att upprätthålla täckningsgraden kan det vara nödvändigt att

ha en omfattande försäljarkår. Försäljarna har förutom sina in

formationsinsamlande och "försäljande", orderupptagande uppgif-

ter också att åt distributören utföra vissa prestationer i buti

kerna och att "visa" för distributören att tillverkaren är "seriös"

och mån om sina produkter och distributörens lönsamhet. Detta un

derlättar införsäljningen.

En för försäljarkårens effektivitet viktig faktor brukar samman

fattas i begreppet "motivation". Stora skillnader finns mellan

olika försäljarkårer i fråga om uppfinningsrikedom, aktivitet,

entusiasm etc. Skillnaderna kan till stor del härledas till en

för en viss kår gemensam "anda", som smittar av sig till med

lemmarna. Dessa olikheter har stor betydelse för kårens produk

tivitet och: rör dess effektivitet.

Ett sätt att uppmuntra och stimulera en försäljarkår är att till

handahålla "bra produkter". Försäljarna skall känna stöd från pro

duktutveckling och marknadsföring. Produktvariationen kan upp

fylla denna stimulansfunktion genom att dels visa att produktför

bättringar vidtages och bildar underlag för marknadsföringsinitia

tiv och dels regelbundet ge försäljarna möjlighet att förnya sig

genom nya uppgifter. Produktvariation kan därför ses som en para

meter för vidmakthållande eller skapande aven effektiv säljorga

nisation.

På längre sikt måste rekryteringen av försäljare ha ett tillfreds

ställande underlag för att en viss kvalitet på personalen skall

kunna upprätthållas. Ett företag med branschrykte om sig att stödja

försäljarna, att regelbundet komma med förbättrade varianter, att

regelbundet göra samlade marknadsföringsinsatser kring nya varianter

och att planmås'sigt göra relanseringar kommer att kunna rekrytera de

bästa försäljarna. Även på längre sikt blir produktvariationen av

betydelse för säljorganisationens effektivitet.
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En motsvarande effekt kan uppnås på den kreativa sidan i marknads

föringsprogrammet. Genom regelbunden produktvariation, särskilt

sådan med "högre nyhetsgrad", stimuleras kreatörerna på reklam

byrån. Tack vare nya förpackningar, färger, storlekar etc kan

kreatörerna få ideer och uppslag som motverkar slentrian i reklam

utformandet. Reklam med nyhetsvärde påverkar i sin tur både för

säljare och distributörer i för tillverkaren positiv riktning,

varför produktvariation även genom reklambyråerna får betydelse

för täckningsgraden (jfr också butiksmaterial).

Då en tillverkare har dotterbolag och fasta agenter kan ~otsva

rande diskussion föras om effekter på dessa: på kort sikt kan

dotterbolag och agenter motiveras av produktvariationer och i

sin tur få positiva effekter hos "sina" försäljare etc; på lång

sikt kan det tillgängliga urvalet av agenter växa genom företa

gets anseende som produktvarierare.

De mera direkta effekterna på distributörssystemet är i likhet

med de redan nämnda svåra att mäta. För att börja med butiksföre

ståndaren kan det konstateras att dennes uppfattning och före

ställning om en tillverkare är viktig i det för tillverkaren käns

liga introduktionsstadiet för nya varianter. Det gäller då att få

butiksföreståndaren att ta in en kartong av nyheten, vilket är

förenat med stor osäkerhet. I den osäkerheten och i en ofta pres

sad beslutssituation har inte butiksföreståndaren mycket annat att

lita till än sin uppfattning om den aktuelle fabrikanten. Han be

slutar inte efter produkten utan i stället efter leverantören. I

ett sådant läge är det avgörande för tillverkaren att ha etable

rat sig som en regelbunden och framgångsrik "produktvårdare". Om

butiksföreståndaren inte sett några nyheter från vederbörande på

"de senaste tre åren", blir det svårt att få honom att övervinna

osäkerheten om den nya varianten eller produkten (uttalande från

den empiriska undersökningen). Om han å andra sidan vant sig vid

att regelbundet ta in framgångsrika nyheter från den aktuelle till

verkaren, kommer han att känna sig säker på att även denna nyhet

bör tas in. Produktvariation får denna betydelse endast vid ett

flerperiodiskt betraktelsesätt och perioderna ligger här omkring



237

ett kalenderår. Det blir därför betydelsefullt för tillverkaren

att i varje period, kanske varje år, lansera eller relansera en

produkt. Efter att i flera perioder ha försummat produktvård och

produktvariation, blir det svårt att få in nya varianter. Miss

lyckade lanseringar får också följder: distributörens inlärning

går troligen snabbare vid fall av iögonfallande misslyckanden

än vid lyckade produktvariationer.

Viktigare än butiksföreståndare är de centrala enheternas inköpa

re. Även i det fallet är det lämpligt att tala om periodvis age

rande. Även varor som i och för sig inte är att beteckna som mode

varor uppvisar en periodicitet som gör att man ofta kan tala om

"årets kollektion". Periodiciteten beror dels på livscykelns för

lopp, vilket i sin tur styr de produktvårdande insatserna såsom

produktvariation, och därmed indirekt distributörens beslut om

nedläggande aven produkt, dels på att endast vissa perioder av

året är lämpliga för lanseringar. Det resonemang som fördes för

butiksföreståndare gäller även för centrala inköpare vad beträf-

far deras uppfattning om en tillverkare och de konsekvenser den

får. Men här är betydelsen naturligtvis avsevärt större, beroende

på den centrala enhetens påverkan på en större volym. Butiksföre

ståndaren ställs inför valet att ta in en kartong eller ej, medan

inköparen står inför valet mellan flera produkter både beträffande

leverans och nedläggande. Här måste fabrikanten bekämpa att hans

produkter läggs ned, samtidigt som han måste försöka få in nya

varianter. I den situationen är en taktik att utnyttja produkt

variationen för att ge inköparen möjlighet att "säga nej". Inköpa

ren har behov både av att försvara sin ställning i den egna orga

nisationen och av att utöva makt gentemot leverantören. Tillverka

ren kan därför i lägen då en variant för tillverkaren redan är olön

sam och därför måste förnyas, ge distributörens inköpare möjlighet

att fatta det nedläggningsbeslutet i samband med presentationen av

en ny produkt. Likaså är det ofta fördelaktigt att presentera fler

varianter än vad tillverkaren egentligen vill sälja, för att inkö

paren skall kunna säga nej till, säg, tre av fem varianter. På så

sätt slussas de två man vill sälja lättare igenom inköpsporten.

Produktvariation är ett medel i tillverkarnas kamp om hyllmeter.
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Slutligen skall produktvariationens betydelse som motiv för andra

parameterinsatser beröras. Med det nu tillämpade angreppssättet

ses alla parameterinsatser som syftande till påverkan på täck

ningsgraden. Vi har redan sett hur produktvariation spelar den

rollen. Men produktvariationen har dubbla funktioner: eftersom

produkten är bärare av övriga konkurrensmedel kan produktvaria

tionen också tjäna som motiv för andra parameterinsatser. Det är

svårt för en tillverkare att gå ut med en reklamkampanj till kon

sumenter i syfte att visa distributören hur fördelaktigt det är

att ta upp hans produkter, utan att ha något informationsinnehåll

att komma med. Kan han däremot komma med en förändrad produkt är

det lätt att motivera en reklamkampanj med att nyheten måste spri

das till konsumenterna. Ett annat exempel är en säljkampanj för att

öka lagertrycket hos distributörerna. Det är svårt att motivera kam

panjen med detta både inför de egna försäljarna och inför distribu

törerna. Om den däremot knyts till en "nyhet" behövs inga vidare

motiv. Troligen kan det visas empiriskt för samtliga parametrar

att de blir effektivare om de kombineras med en produktvariation

(relaterat till målet täckningsgrad).

Slutsatser om produktvariation

Flera exempel har givits på effekter som logiskt stöder den från under

sökningsresultaten härledda hypotesen om att distributörssystem i sig

skulle kunna utgöra en anledning för en fabrikant att genomföra pro

duktvariation: verkningar i fabrikant- och distributörsledet kan både

göra det lättare för fabrikanten att uppnå och bibehålla önskad täck

ningsgrad och leda till ökad försäljning till konsument. Detta medför

i sin tur att det kan vara fullt rationellt betingat av distributörer

att premiera produktvariation och av fabrikanter att genomdriva produkt

variationer med verkningar på distributör som huvudsak.

Förutsatt att betydelsen av täckningsgrad som målvariabel for fabri

kanten ökar vid ökande integrationsgrad i distributörssystemet, blir

distributörssystemets betydelse som självständigt skäl till produkt

variation större vid ökande integrationsgrad.
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Förutsatt att produktvariationer med omgivande introduktionsinsatser

av andra parametrar skapar överströmning av kunder från butiker som

inte har den nya varianten till sådana som har den, blir intresset

för produktvariationer från distributörssystemets sida större ju star

kare blockkonkurrensen i distributörsledet är.

De slutsatser som dragits rörande effekter av hög integrationsgrad i

distributörssystem kan i jämförelsen mellan en situation utan block

bildning och en med blockbildning på det hela taget likställas med

konsekvenser av blockbildning.

En summerande slutsats skulle följaktligen bli att blockbildning bland

distributörer får till följd att frekvensen och betydelsen av produkt

variationer riktade mot distributörer ökar.

Nyhetsgrad

Mattsson (1971 s 58-59) har analyserat hur integrationsgraden hos

distributörssystem inverkar på fabrikantparametrarnas funktion och

effekter. Där beskrivs fabrikantparametern produktegenskaper i ter

mer av "frekvens av nya produkter, nyhetsgrad jochj distributörsan

passning av produktegenskaper lt • Det konstateras att distributörs

systemets benägenhet att dra bort nedåtgående produkter ur sorti

mentet i M-fallet är starkare än i L-fallet, varför frekvensen ~v

"nya produkter" blir högre och nyhetsgraden lägre i M-fallet än i

L-fallet. Produktvariation används nämligen i M-fallet för att möj

liggöra andra marknadsaktiviteter i syfte att relansera tidigare

produkter.

Vad är då anledningen till att frekvensen är högre och nyhetsgraden

lägre i M-fallet än i H-fallet, vilket Mattsson (1971) konstaterar?

Som skäl för detta anförs att de högst centraliserade distributörs

systemen dels gör det svårare att få en "ny produkt" accepterad, dels

har centralkomponenter som inte är lika influerade av fabrikanternas

marknadsplaner. Kombinationen smärre produktförändringar och t ex kon

sumentreklam blir då av mindre betydelse. Detta leder i stället till

17-Valdelin
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att fabrikanten i de högst integrerade fallen för att stärka sin för

handlingsposition skulle sträva efter att lansera produkter med stor

nyhetsgrad förankrade i behov hos de slutliga köparna.

Den empiriska undersökningen innehåller ingen fallstudie där en daglig

varuproducent lanserar en ny produkt i denna rapports strikta mening.

Analysen som presenterats tyder dock på att blockbildning i distribu

törsleden kan ge upphov till två motsatta tendenser i fabrikantens

produktutveckling: dels en ökad frekvens av produktvariationer med

liten nyhetsgrad i vissa fall betingat enbar~ av distributörssystemen,

dels en av blockbildningen föranledd strävan efter och ökad betydelse

för nya produkter med hög nyhetsgrad.

Strategier

Med utgångspunkt i att fabrikanternas marknadsaktiviteter påverkar

både cent ralkomponenter , butiker och konsumenter har Mattsson (1971

s 63 ff) skapat begrepp för fabrikantstrategier, som alternativ till

pull/push-begreppen. De två strategierna kallas "självständighets

strategi" respektive "samarbetsstrategi" •

Strategiernas innebörd kan i korthet anges genom följande citat:

"Självständighetsstrategin går ut på att göra fabrikanten rela
tivt oberoende av distributörernas, och särskilt centralkompo
nentens, inställning till fabrikanten och hans produkter. Genom
egna marknadsaktiviteter riktade till konsument (främst produkt
egenskaper och konsumentreklam) försöker fabrikanten få så star
ka konsumentpreferenser för sin produkt att distributörerna via
konsumentefterfrågan styrs att behandla fabrikantens produkter
på ett för denne förmånligt sätt ••• Självständighetsstrategin
syftar till att göra substituerbarheten låg på konsumentmarkna
den för fabrikantens produkter för att stärka fabrikantens för
handlingsposition gentemot distributörssystemet och ge fabri
kanten stor självständighet gentemot distributörerna (och inte
primärt gentemot konkurrenterna!) i sitt val av marknadsmix. 1•••/
Samarbetsstrategin innebär att fabrikanten lägger huvudvikten
vid parameterinsatser riktade till distributör. Särskilt viktiga
är de parametrar som riktas till den centrala komponenten• ••• I
extremfallet av samarbetsstrategi tillverkar fabrikanten produk
ter enligt distributörssystemets'specifikatione~och överlåter
enligt avtal med centrala komponenten marknadsaktiviteterna näs
tan fullständigt till distributörerna." (s 63-64)
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Sambanden med integrationsgraden uttrycks av Mattsson (1971 s 66-67)
på följande sätt:

"De skäl som talar för och mot respektive strategi blir starkare
ju högre integrationsgraden i distributörssystemen är. I L-fallet
är den centrala komponentens ställning inom distributörssystemet
så svag att vare sig en renodlad självständighets- eller samar
betsstrategi förefaller kunna ge fabrikanten stora fördelar i den
'vertikala konkurrensen'. Parametervalet kommer i L-fallet huvud
sakligen att betingas av den horisontella konkurrenssituationen,
dvs av fabrikantens konkurrens med andra fabrikanter.

I M-fallet som bäst avbildar nu i Sverige mest förekommande
distributörssystem, torde möjligheterna till framgångsrikt full
följande av nästan renod1ade~ strategier vara bäst. I H-fallet
är en renodlad självständighetsstrategi svårgenomförbar på grund
av den centrala komponentens möjligheter att utestänga fabrikan
ten från butikskontakter. I H-fallet torde också den renodlade
samarbetsstrategin på lång sikt vara väsentligt farligare för
fabrikanten än '1 M-fallet därför att det är svårt att efter even
tuellt sammanbrott i samarbetet övergå till en mera självständig
marknadsrnix. Att skapa en stark ställning hos konsument via pro
duktegenskaper och långsiktig, 'imageskapande' konsumentreklam
tar generellt sett lång tid men torde vara en särskilt långsik
tig, kostsam och riskfylld process om detta skall ske efter en
försämring av relationerna till distributörssystemen och efter
en tidigare utpräglad samarbetsstrategi."

I den empiriska undersökningen finns möjligen exempel på en ganska

renodlad strategi i Distributörsfallet. Distributören i fallet före~

drar och väljer ut sådana fabrikanter som är villiga till långt gåen

de samarbete. Tillverkningen av produkter skedde där i enlighet med

distributörens i detalj specificerade produktegenskaper. Troligen är

det rimligt att hävda att de båda inblandade strumptillverkarna i sitt

förhållande till den analyserade distributören tillämpar en renodlad

samarbetsstrategi. Tobaksfallet är ett exempel på ett L-fall, där

fabrikantens marknadsföring nästan uteslutande bestäms av den hori

sontella konkurrensen mellan fabrikanter. Båda dessa fall stämmer väl

in i Mattssons (1971) analysschema.

Användandet av produktutveckling som konkurrensmedel - lanserandet av

produktvariationer och nya produkter - kan också analyseras i termer

av självständighets- och samarbetsstrategi. Den ovan presenterade ana

lysen kan ge en uppfattning om hur de båda strategierna skulle dra

nytta av produktvariation resp nya produkter.
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I en samarbetsstrategi kan produktvariation vara en huvudbestånds

del av främst de tre skäl som ovan angivits som motiv för fabrikan

tens produktvariation. Produktvariationen kan genomföras därför att

distributören på goda grunder premierar sådana fabrikanter, dvs an

talet produktvariationer skall överskrida en viss gräns per tids

enhet. Fabrikanten kan i en samarbetsstrategi också genomföra pro

duktvariationer av låg nyhetsgrad med syfte att uppnå de olika för

säljningsfrämjande effekter i distributörssystemet, som undersöktes

ovan. För det tredje kan produktvariation vara ett medel att inom

ramen för en samarbetsstrategi distributörsanpassa produkterna.

I en självständighetsstrategi intar, som Mattsson (1971) påpekat,

snarare nya produkter den väsentligaste positionen. Framgångsrika

lanseringar av produkter med hög nyhetsgrad och stark förankring i

konsumentbehov skulle kraftigt minska produkternas substituerbarhet

och därmed ge fabrikanten en starkare förhandlingsposition.

Om man stannade vid detta skulle således produktvariationer i huvud

sak ingå i och känneteckna samarbetsstrategin, medan nya produkter

skulle ingå i och känneteckna självständighetsstrategin.

Här måste emellertid en reservation göras: i den mån antalet produkt

variationer från en fabrikants sida faktiskt utgör en positiv faktor,

måste detta ses över fabrikanternas hela sortiment och således leda

till att antalet produktvariationer kan minska substituerbarheten över

hela sortimentet, dvs minska substituerbarheten för fabrikantens ~

ment.

Ju högre försäljningsfrämjande effekt en hög frekvens av produktvaria

tioner har i sig och ju högre beroendet mellan produkterna i ett sorti

ment är, desto mer kan substituerbarheten av ett helt sortiment minskas

genom enbart kontinuitet i successiva, smärre produktförändringar. Slut

satsen av detta blir att produktvariation även kan vara ett medel i

fabrikanternas självständighetsstrategi.
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Summary

The report is based on an empirical investigation that was carried out

in the years of 1970 to 1972. Ten cases of product development processes

were analysed in depth through the study of interviews and collected

documents. The resulting case studies are reported as complete descrip

tions of each firm's development process. Starting out fram these cases

theoretical analysis is then applied to throw light on the role of pro

duct development in marketing. Product development as a means of com

petition, a marketing variable» is the main interest of the theoretical

analysis.

Chapter l of the report is a short introduction. In chapter 2 the theo

retical starting point is defined when product development is analysed

as a means of competition in terms of economic theory. Different assump

tions as to market structure are applied in line with neo-classical

schemes. The role of product development is discussed with the conclusion

that product development in the main is a means to achieve freedom of

campetitive action for the individual firm. This goes for all market

structures being considered.

The 3rd chapter gives a description of the origins of the investigation

and its main objectives. The object of study was to be processes within

the marketing field. Processes of product development were chosen as the

specific object of investigation. Both the marketing perspective and the

perspective of process analysis were to be considered. The purpose became

one of studying a number of product development processes in depth to

create a set of examples of product development in Swedish firms and to

get same basis for explanations of controlling processes and mechanisms.

Questions concerning the relation between product development and matters

like economic growth, national policy in R&D, international diffusion of

innovations and the role of the inventors were intentionallY excluded

fran the s tudy•

Some concepts of the frame of reference of the investigation are presented

in chapter 4. Product development stands for a process of activities ai~

ing at introducing new or changed products on a market, but it also stands
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for a marketing variable. The result of the development process can

accordingly be differentiated along two dimensions: degree of newness

of the product and the competitive consequences of the introduction on

the market.

A distinction is made between changed product, new product and innovation.

A changed product is a product that has been changed in quaIity, that has

a predecessor on the market (or in the firm depending on the relevant

viewpoint) and that in a logical or observable way affects the sales of

specific existing products or product groups (the cross elasticity is

markedly different from that of other products). A new product has no

predecessor on the market (in the firm) , serves completely new needs

and does not affect the sales of other specific products or product

groups in a logical or observable way. Innovation is a new product with

larger degree of newness, which is expressed in the structural conse

quences of its introduction on the user situation. The competitive

effects of an introduction on the market must be judged in every spe

cific instance in order to differentiate for example between tactical

changes of marketing mix and strategical changes of a firm's direction

of growth.

In chapter 5 the methodological ~pproach of the empirica1 work is pic

tured. The. chapter is a thorough ana1ysis of advantages and disadvantages

of the case method, its main characteristic being in depth analysis of

small number of natural processes. The method of case study is related

to other methods and to different objectives of investigations. It is

shown that the case method has a specific function in constructive

studies in that it makes possible a view of the totality of the object

in question, and that this function tends to make necessary the use of

a qualitative treatment of data. The study in question can be charac

terized as a constructive study. It tries to reconstruct the process

of product development in ten different cases.

The practical design and imp1ementation of the investigation is described

in chapter 6. A pilot study of one single firm was done in 1969. The

results of this could be used to design the main investigation. A total

of ten firms resulted in about 50 interviews and around 400 documents

of varying size. All this material was thoroughly analysed to create a
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presentation of the product development processes studied. Chapter 7

presents the model used to analyse the cases. This model is also the

frame of the presentation of the cases, which is done in chapters 8

to 12. Chapter 13 is a summary of the cases.

Chapters 14 and 15 bring the analysis of chapter 2 forward by confront

ing it with the investigation results and the concepts of the marketing

management literature. In the first of the two chapters it is shown

that product development may be based on factors other than changes in

consumer preferences. Three main groups of such other factors are dis

cussed: changed position on the product life cycle, marketing variable

interdependence and internal changes of ~irm. In the last chapter it is

shown that under certain conditions the formation of blocs on the dis

tributor level becomes an independent reason for product development

and leads to an increasing degree of product developments directly aimed

at the distributor.
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