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Sammanfattning  

Vida Packaging är ett av Sveriges största emballagebolag och huvud-

produkterna är pallar, pallkragar och kabeltrummor. På sina fem moderna 

fabriker och tack vare sin storlek så har man möjlighet att tillverka stora 

volymer med korta ledtider, men även möjlighet att specialanpassa sina 

produkter efter kundens önskemål. Tack vare dessa produkter så är det möjligt 

att frakta stora mängder gods på ett snabbt och smidigt sätt med alla de 

vanliga transportsätten. 

 

Emballagebranschen är en mogen bransch, lite utveckling har skett inom de 

olika produktområdena. Detta beror på en rad försvårande faktorer inom 

branschen som bland annat standardiseringar av produkter som försvårar 

innovationsarbete. Vida Packaging har dock märkt stora fördelar med 

innovation då man har utvecklat en ny produkt som har fått ett gott 

mottagande av marknaden.  

 

Syftet med denna rapport är därför att undersöka möjligheterna till innovation 

inom en bransch som denna och undersöka möjligheter till förbättringar av 

innovationsarbetet på Vida Packaging. Genom att kartlägga hur 

innovationsarbetet går till idag så kommer man till ett utgångsläge för att 

sedan kolla på vad det finns för möjliga förbättringar som har fungerat för 

andra företag samt metoder som har visats gynnsamma inom forskning. Dessa 

måste sedan utvärderas ur företagets synvinkel för att kolla om dessa metoder 

kan fungera även för denna typ av företag för att få en handelsplan som är 

specialanpassad för Vida Packaging. 

 

Nyckelord:  

Innovation, Innovation i en mogen bransch, anpassning av innovationsarbete.  

 

 



4 

Abstract  

Vida Packaging is one of Sweden’s biggest packaging companies, the main 

products are pallets, pallet collars and cable drums. At the five modern 

factories and because of the company size big volumes and short lead times 

are possible, but even customized products are available maid from the 

requests from the customers. Thanks to these products it’s possible to 

transport large quantities in a fast and smooth way with all of the usual 

transportations. 

 

The packaging industry is a mature industry, not much development has been 

done in the different product segments. This is because of a lot of aggravating 

factors in the industry like standardization of the products which aggravate the 

innovation process. However Vida Packaging has noticed big advantages with 

innovation when they have developed a new product which has been well 

received from the market.  

 

The purpose with this report is there by to investigate the possibility of 

innovation in this kind of business and investigate the possibilities of 

improvement on the innovation process at Vida Packaging. By mapping out 

how the innovation process is done today, you got a starting point which you 

move on the look at different methods which have proven successful for other 

companies and methods that have proven successful from different research. 

These then have to be evaluated from the perspective of the company the get 

methods that works even for this kind of company to get a plan which is 

customized for Vida Packaging. 

 

Keywords:  

Innovation, Innovation in a mature business, customization of innovation. 
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1 Introduktion  

Kan man bedriva effektivt innovationsarbete i en mogen och standardiserad 

bransch med små förändringar under lång tid? Det är den frågan som 

förhoppningsvis denna rapport ska svara på. 

 

Vida Packaging är ett av Sveriges största emballageföretag med effektiv 

tillverkning av en rad träemballage. På senare tid har man utvecklat en ny 

produkt som har fått gott motagande av marknaden men man har inget 

utarbetat sätt att arbeta med innovation. Genom att kartlägga hur man arbetar 

med innovation på företaget idag fås ett utgångsläge som man sedan kan 

komma på förbättringar till. För att komma fram till ett arbetsätt för 

innovation som även passar mogna företag i denna typ av bransch som är en 

väldigt viktig grupp företag ur samhällsperspektiv men som ofta glöms bort i 

innovationsdebatten.  

 

 

1.1 VIDA AB 

Vida koncernen är med sina ca 900 anställda, 17 produktionsanläggningar och 

3,5 miljarder SEK i omsättning Sveriges största privatägda sågverkskoncern. 

Den huvudsakliga produktionen är inriktad mot konstruktionsvirke för en 

mängd olika marknader, då ca 85 % av produktionen går på export till 

Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Koncernen sågar varje år ca 1.2 

miljoner m
3 

timmer på sina 7 moderna sågverk. Nästan all råvara köps in från 

Vidas privata skogsägare, totalt anskaffas ca 3 miljoner m
3
fub(fast under 

bark) varje år. Genom långsiktiga och goda relationer med hög servicegrad 

skapar man goda relationer med leverantörerna och därmed trygga leveranser 

av råvara.[1] 

 
 

Figur 1. Vidakoncernen 

 

VIDA AB 

Vida Sågar Vida Skog 
Vida 

Wood 
Vida 

Packaging 
Vida 

Energi 
Villa Vida   
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Utöver det största verksamhetsområdet som då är konstruktionsvirke så 

omfattar Vidas verksamhet även Pelletstillverkning, emballagetillverkning, 

hustillverkning och biobränslehandel. (se figur 1) Man har även gjort stora 

satsningar på logistik och ett exempel på detta är deras 2 egna tåg som kör 

både timmer och sågade trävaror. Detta gör att man är mindre beroende av 

lastbilstransporter och därmed får en mer miljövänlig transport.[2] 

 

Vida Energi levererar årligen 2 miljoner m
3
s(stjälpt kubikmeter) produkter för 

energiendamål som skogsflis. De är även en av Sveriges största leverantörer 

av pellets med en årlig produktion på ca 50 000 ton. Flisen blir även stallströ 

som säljs för renhållning och hygien i stall. 

 

1.2 Vida Packaging  

Starten för Vida Packaging var när Vida köpte Niab Timber AB i Hestra år 

2000, utöver sågverket fanns nämligen här en emballagetillverkning som blev 

grunden för vad som sedan skulle bli Vida Packaging. Under 2000-talet så 

utökade man emballageverksamheten genom att köpa upp andra anläggningar 

för emballageproduktion. [4] 

 

Idag är Vida Packaging nordens ledande tillverkare av träemballage, genom 

ett stort utbud av produkter kan man skräddasy en lösning som passar varje 

kund. Anläggningarnas spridning ger både närheten till kund och 

stordriftfördelar med effektiv produktion.  

 

 

1.2.1 Anläggningar 

Vida Packaging har fem fabriker för produktion av emballage och dessa finns 

i Hestra, Vetlanda, Vimmerby, Ryd och Österlövska. Man är även delägare i 

samriskbolaget Vida logistik där man äger 60 %, Vida logistik har verksamhet 

i Falun och Hudiksvall i Sverige samt i Keila i Estland.[4] 
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Figur 2. Vida Packagings anläggningar 

 

I Figur 2 visas Vida Packagings företagsstrukturen och även vad som 

tillverkas på de olika anläggningarna. 

 

 

1.2.1.1 Hestra 

I Hestra ligger Vida Packaging tillsammans med Vida Sågverk och Vida 

Energi. Här ligger Vida Packagings huvudkontor vilket man sköter det mesta 

av det administrativa för Vida Packaging. Det är även här i Hestra som tre av 

4 säljare samt VD:n utgår ifrån och man har även tjänster som kundtjänst här. 

Det är även från denna anläggning som detta arbete och rapport har utgått 

ifrån och det mesta av informationen har hämtats. 
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Utöver de administrativa tjänsterna så har man även tillverkning av pallkragar 

och kabeltrummor man har även en avdelning för specialemballage. 

All tillverkning börjar med att man får in ett virkespaket som till den största 

delen kommer från Sågverket i Hestra på detta sätt slipper man långa 

leveranstider från andra anläggningar. I andra hand så tar man virke från 

andra Vida sågverk och i tredje hand så köper man från andra skogskoncerner. 

Detta är på grund av att det är vissa dimensioner som inte sågas av Vida. 

Första steget är sedan att virkespaketet kommer till en såg där man sågar upp 

virkespaketet i de önskade längder som man behöver i produktionen. Det är 

även i detta steg som Vida Packaging köper virkespaketet av sågverket i 

Hestra. Virket är den största kostnaden i produkterna vilket gör att sågningen 

måste utföras så att det blir så lite spill som möjligt, alltså sågar de längder 

som ger det minsta möjliga spillet. Det är till stor del de anställdas erfarenhet 

som gör att de vet vilka längder de ska kombinera för att få så lite spill som 

möjligt men de får även viss hjälp av datorsystemet.  

 

Pallkragarna görs idag vid fyra linjer, en för standardkragen i standard storlek 

och en linje är för större specialkragar som har en extra vikning på sidan för 

enklare hantering på grund av sin storlek. Sedan har man även startat en ny 

linje för den nya pallkragen ”Vida light”. Tillverkningen går sedan till så att 

man lägger in plankorna i maskinen som sedan sätter fast gångjärn på varje 

ände av plankan gångjärnen sätts sedan ihop med en sprint som trycks igenom 

gångjärnen, pallkragen får sedan ett tryck med märkningen för ISPN 15 detta 

är en märkning som bevisar att virket är behandlat och att det därför inte kan 

finnas några skadeinsekter eller annat i det(se Figur 3). [5] 

 

I Vidas fall innebär det att virket är värmebehandlat men det finns även andra 

sätt att behandla virket. Denna märkning krävs nästan vid all transport 

utomlands. De flesta företag vill även ha sin företagslogga på pallkragarna 

vilket i så fall görs vid samma moment. Några av de största kunderna vill 

även ha pallkragarna i sina karakteristiska färger och detta görs då i färgbad 

där pallkragarna doppas i.  
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Figur 3. Produktion pallkrage. 

 

 

I Hestra har man även tre linjer för spikning av kabeltrummsgavlar i storlekar 

från 50 cm till 320 cm vilket är diametern på gavlarna. Gavlarna går sedan till 

manuell montering där man sätter ihop gavlarna med gängstänger och lägger i 

centervirke som är rundat för att få den inre cylindern som kunden sedan 

lindar kabeln på, se processen i Figur 4. Även kabeltrummorna märks med 

ISPN 15 märkningen.  
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Figur 4. Produktion kabeltrumma.  

 

Kabeltrummorna är oftast svåra att frakta på ett effektivt sätt eftersom det ofta 

blir mestadels luft vid lastning. Därför försöker man komma fram till så 

optimalt sätt att lasta kabeltrummorna som möjligt. Därför skickar man även 

omonterade trummor till Vida logistik som har sina anläggningar i närheten 

eller ihop med kunderna. På så sätt kan trummorna monteras direkt på plats 

hos kunderna och spara stora fraktkostnader. 

 

Man har även en specialverkstad där man tillverkar mindre serier och mer 

specialanpassade produkter.  Den stora variationen i produktionen gör att 

nästan allt arbete är manuellt. Det finns även en rad produkter som tillverkas 

mer eller mindre kontinuerligt åt de större kunderna. Då fungerar även 

specialverkstaden som en service då man kan tillgodose de specialprodukter 

som storkunderna behöver utöver de stora kvantitetsprodukterna. Detta gör att 

Vida Packaging blir mer av en heltäckande leverantör och kunderna slipper 

leta upp särskilda mindre leverantörer av specialprodukterna. 
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1.2.1.2 Österlövska  

Österlövska är Vida Packagings nordligaste fabrik, precis som Hestra så har 

man även här en tillverkning av pallkragar. Man har även tillverkning av 

trälådor och Vida Packagings enda tillverkning av EUR-pall. 

 

1.2.1.3 Vimmerby 

Även i Vimmerby bedriver man modern palltillverkning. 

 

 

1.2.1.4 Ryd 

I Ryd utanför Tingsryd i Småland har man också palltillverkning. Men här gör 

man specialpallar till största delen åt en av de största kunderna. Det som är 

speciellt med denna pallen är att man använder en pallkloss av 

kompositmaterial istället för en vanlig pallkloss som annars är av pressat 

sågspån eller en träkloss.  

 

Anläggningen i Ryd fungerar även som en depå för denna kund så att man 

äger hela tiden ett antal pallar som direkt kan skickas från anläggingen i Ryd 

för att effektivisera transporterna.  

 

 

1.2.1.5 Vetlanda 

Det är i Vetlanda som tillverkningen av kompositmaterial äger rum. Genom 

att kombinera trärester som sågspån och plastavfall och sedan sammanfoga 

detta i en process så får man ett material som är mycket starkare än de 

träklossar eller sågspånsklossar som brukar användas i pallar, men det finns 

också en lång rad andra applikationer som man kan använda det slitstarka 

materialet till.  
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1.2.1.6 Vida logistics  

Vida logistics finns på tre orter och dessa är Falun och Hudiksvall i Sverige 

och Keila i Estland. Till största delen så monterar man trummor som man får 

omonterade från Vida Packaging men man utför också reperationer av gamla 

trummor då det är ett pantsystem på dessa. I Estland har man även 

tillverkning av plywoodlock. Vida logistics anläggningar hyrs i anslutning 

eller ihop med stora kunders huvudanläggningar, på så sätt så minskar man 

fraktkostnader som annars är en stor kostnad när det gäller kabeltrummor. I 

Falun så sköter man utöver kabeltrummontering även godsmottagning, 

utlastning, lagertruckar, och kapar kabel i kundanpassade längder. Man 

fungerar även som ett bemanningsföretag som kan hyra ut personalen vid 

behov åt kunden.  

 

 

 

1.2.2 Produkter 

Vida Packaging tillverkar i första hand olika sorters emballage där de stora 

produkterna är pallar, pallkragar och kabeltrummor. Emballaget har som syfte 

att underlätta transport av den vara som ska fraktas så transport kan ske på ett 

så smidigt och effektivt sätt som möjligt. Samtidigt ska emballaget ofta utgöra 

ett skydd under transport så att varan inte blir skadad under transport vilket 

skull innebära onödigt spill och missnöjda slutkunder för Vida Packagings 

kunder. Embalaget används också ofta vid lagring av varor, där lagren är 

specialanpassade för emballaget så lagringen kan göras så effektivt och på så 

liten yta som möjligt.  

 

 

1.2.2.1 Pallar 

Pallen kommer från första början från Amerika där den utvecklades av 

Trossofficer. Den kom sedan till Europa i och med andra världskriget där den 

användes av amerikanerna för att frakta material och förnödenheter. Efter 

kriget lämnades stora mängder pallar kvar i Europa. Järnvägsförvaltningen i 

de flesta länder såg då de stora fördelarna med rationell transport med truckar 

och pallar. Internationella järnvägsunionen standardiserade sedan pallen och 

blev sedan känd som EUR-pallen, mer känd i Sverige som SJ-pallen. Vid en 

revidering av standardiseringen av EUR-pallen så fastställdes dagens mått 

som är 800*1200mm.[6] 
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Då EUR-pallen är en sådan etablerad produkt som har funnits så länge så har 

konkurrensen på denna produkt blivit mycket hård. Där stora producenter från 

låglöneländer har drivit ner priserna så mycket att svenska företag har väldigt 

svårt att konkurrera prismässigt med dessa. Detta har gjort att Vida Packaging 

i allt högra grad har slutat att producera denna produkt och nu tillverkas den 

endast i Österlövska. Därför har man i allt större utsträckning börjat köpa in 

den från andra tillverkare i låglöneländer och sälja den vidare till vissa kunder 

som efterfrågar den och då ofta i kombination med andra produkter.  

 

 
Figur 5. Pall med trä och kompisitkloss. 

 

Istället för den traditionella EUR-pallen så har man börjat göra mer 

specialiserade och anpassade produkter. Det kan vara pallar som är 

måttanpassade för en viss kund eller gjorda av annat material för att minska 

vikten. Man har även tagit fram en pall med samma mått som EUR-pallen 

men som man har bytt ut pallklossen mot kompisitmaterial, se den vänstra 

pallen i Figur 5. Eftersom det är pallklossen som utsätts för störst 

påfrestningar under hantering då truckgafflar kan köra emot dem så gör 

pallklossarna stor skillnad för livslängden. Trots den ökade kostnaden för 

kompositklossen så är den ekonomiskt fördelaktig i ett kretslopp tack vare den 

ökade livslängden enligt den största användaren och kunden. 
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1.2.2.2 Pallkragar 

Pallkragen är en tilläggsprodukt till pallen då man använder den för att göra 

pallen till mer av en låda som man kan lägga gods i för transport.  

 

Vida Packaging tillverkar idag tre olika sorters pallkragar. Dels 

standardkragen som är gjord för måtten på EUR-pallen, sedan en pallkrage 

som är specialgjord för en av de största kunderna denna är gjord för en 

betydligt större pall vilket har gjort att man har lagt till en extra vikning vilket 

gör att den blir lättare att hantera och den tar mindre plats. Slutgiltigen så har 

man kommit med en ny produkt som man i stort sett precis har börjat sälja 

nämligen ”Vida light” vilket är en ny lättare pallkrage och som har en spont 

för att kompensera hållfasthetminskningen som kommer av tunnare material.  

 

 

1.2.2.3 Kabeltrummor 

Vid de olika anläggningarna görs idag trummor från K-5:or till K-32:or vilket 

anger diametern på kabeltrumman i millimeter, alltså från 50 cm till 3,2m. (se 

Figur 6) 

 

 
Figur 6. Kabeltrummor 
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Kabeltrummor som namnet säger används till största delen för att linda upp 

olika sorters kabel som kan vara vanlig strömkabel, fiberkabel eller annan 

sorts kabel men kan också användas för annat som kan lindas. Detta görs för 

att underlätta transport, förvaring och för att inte skada kabeln med brott eller 

annan skada.  

 

 

1.2.2.4 Trälådor 

Man tillverkar även specialanpassade trälådor dessa trälådor är speciellt 

utformade för att vara anpassade för särskilda produkter och underlätta för en 

säker och smidig transport.   

 

 

1.2.2.5 Kompositprodukter 

Man tillverkar även kompositmaterial som är en blandning mellan plast och 

träspån. Den största delen av denna produktion går idag till pallklossar som 

man sedan använder till sina specialgjorda lastpallar.(se Figur 7) 

 

 
Figur 7. Kompositkloss. 

 

Eftersom det är pallklossen som får utstå de största påfrestningarna vid 

transport med truck så gör detta stor skillnad på livslängden på pallen, vilket 

gör att man kan använda samma pall länge utan att kvalitén på pallen 

försämras anmärkningsvärt. 
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1.2.2.6 Övriga produkter 

Utöver standardprodukterna så erbjuder man mer specialanpassade produkter 

vid förfrågan från kund där man med diskussion med kund kommer fram till 

den bästa lösningen för denna. 

 

Man erbjuder även kompletterande produkter till sina olika produkter för att 

ytterligare öka hållfastheten och livlängden på de olika produkterna eller 

ytterligare skydda det som ska transporteras. Här ingår produkter som 

plywoodlock till pall med pallkrage med mera.  

 

 

1.2.3 Kunder 

Tack vare Vida Packagings storlek så har man alla sorters kunder av olika 

storlek allt från små företag som gör någon beställning per år och då mindre 

kvantiteter till de största industriföretagen i Sverige. I stort kan de ändå delas 

in i två grupper som bestämmer vad de har för krav och vad man konkurrera 

med. Dessa två grupper är små och stora kunder, i första hand är det storleken 

på företaget och i andra hand i vilka volymer man gör beställningar.  

 

När det kommer till de små kunderna så är det framförallt en faktor som har 

den största betydelsen när det kommer till emballage och det är priset. Tack 

vare att de köper mindre volymer så kan de även välja mindre leverantörer. 

Dessa har möjlighet att till större del köpa råvara till spotpris och av lokala 

leverantörer vilket ger ett billigare pris något inte Vida kan då de behöver 

mycket större volymer och kan därför inte förlita sig på dessa källor, de har 

ofta inte tillgång till industritorkar som torkar virket vilket också ger ett lägre 

pris till de kunder som inte kräver detta. Detta tillsammans gör att de minsta 

tillverkarna kan vara med och konkurrera prismässigt med Vida Packaging 

och större leverantörer trots skalfördelar och effektivare produktion.  
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De stora kunderna lägger likt de små kunderna stor vikt vid priset men lägger 

vid sidan av det stor vikt vid andra faktorer där man generellt har större krav 

än de små kunderna. Dessa är punkter som de större kunderna lägger ökad 

vikt vid: 

 

 Service 

 Leveranssäkerhet 

 Miljö 

 Kvalité 

 Krav på organisationsstandarder/certifiering  

 

Leverantören ska vara service inriktad och kunna tillgodose just de behov som 

kunden har och vara anpassningsbar också en personlig kontakt med kunden 

är viktigt. 

 

I leveranssäkerhet ingår att kunden alltid ska få sin vara i tid. Detta är något 

som blir allt viktigare då många arbetar allt mer med Just In Time som är en 

planeringsmetodik som har som princip att man bara ska ha materialet när 

man behöver det och i den mängd man behöver. Genom denna 

planeringsmetod så minskar man lagren och därmed lagerkostnaderna men det 

sätter ökad press på organisationen och leverantörer då det finns mindre eller 

inget utrymme för misstag. [7] 

 

Organisationer och samhället i stort blir allt mer miljömedvetna och då läggs 

allt större fokus på företags miljöarbete. För de stora företagen är det då 

viktigt att även underleverantörer lever upp till deras krav på miljöarbete och 

att produkterna har liten miljöpåverkan.[8] 

 

De stora företagen har ofta ökat krav på kvalité på sina produkter då de har 

egna retursystem som emballaget ska cirkulera i. De har ofta mer 

automatiserad produktion vilket ger ökade krav på toleranser för att de ska 

fungera utan problem. 

 

Det finns också ofta krav på olika certifieringar som ISO-certifieringar och 

liknande.   
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1.3 Innovation 

Innovation kan definieras som något nytt som blir framgångsrikt/accepterat av 

marknaden. Ett vanligt misstag är att man drar en likhet mellan uppfinning 

och innovation men uppfinning behöver inte vara någon innovation och det 

finns så mycket annat än uppfinningar som kan vara innovationer. En 

uppfinning måste först komma ut på marknaden och bli framgångsrik för att 

den ska kunna klassas som innovation. Sedan finns det många ej materiella 

innovationer, man brukar säga att det finns 12 olika sorters innovationer(se 

Figur 8) av dessa är det bara en som kan vara materiell men kan lika gärna 

inte vara materiell om det är frågan om en tjänst. Men det som alla 

innovationer har gemensamt är att de är något nytt och att de skapar värde.[9] 

 

 
 

Figur 8. De 12 olika sorters innovationerna.[9] 
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1.3.1 Radikala och Inkrementella  

Dessa innovationer kan man sedan dela in i Radikala och inkrementella 

innovationer. Inkrementella innovationer är gradvisa förbättringar av 

befintliga produkter, detta kan vara saker som att använda starkare och 

starkare material eller göra produkten lättare och lättare. Denna utveckling är 

ofta något som kunden räknar med och ofta ett måste om man vill vara ett 

konkurrenskraftigt företag. Större företag är ofta relativt bra på dessa gradvisa 

förbättringar vilket gör att de kan behålla sin dominans på marknaden.  

 

Radikala är däremot ingen gradvis förbättring utan något helt nytt och ofta ett 

språng i utvecklingen. Det kan vara att man kommer på ett nytt sätt att angripa 

problemet och en helt ny produkt som löser samma problem men på ett nytt 

sätt. Dessa innovationer behöver inte nödvändigtvis vara bättre från början än 

den urspungliga lösningen men har betydligt mer potential eftersom den nya 

lösningen är helt outvecklad medan den gamla troligen är en mogen lösning 

som har begränsat utrymme för förbättringar. Detta gör att den nya produkten 

har möjligheten att gå om den gamla och bli den nya dominanta lösningen på 

marknaden. På grund av att dessa idéer ofta kommer från nya tankesätt och 

arbetsätt gör att de stora företagen har svårt att både komma på radikala 

innovationer och hänga med när någon annan mindre aktör kommer på 

radikala innovationer. [10] 
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2 Metod 

Denna rapport har gjorts hos Vida Packaging genom att studera verksamheten 

och genom intervjuer med de anställda som är inblandade i 

innovationsarbetet. 

 

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är i första steget att på ett strukturerat sätt kartlägga 

hur innovationsarbetet på Vida Packaging går till idag och vad det finns för 

arbetsätt man följer när man utför detta arbete. För att kunna gå vidare till 

nästa steg och komma med förslag på förbättringar som man inom 

innovationsforskning och framgångsrika företag inom innovation har kommit 

fram till kan hjälpa företag att bli mer framgångsrika när det kommer till 

dessa områden. Samtidigt kommer en utvärdering göras av hur väl dessa 

metoder passar just Vida Packaging eftersom företaget skiljer sig ifrån de 

innovationsintensiva företag man ofta brukar utgå ifrån i forskning och 

artiklar inom detta ämne. Detta görs för att komma fram till metoder som är 

skräddasydda för just Vida Packaging och deras fortsatta innovationsarbete 

vilket är det slutgiltiga målet med arbetet.   

 

 

2.2 Intervjuer 

Arbetet med att få information och kartlägga hur man inom företaget arbetar 

med innovation idag har i största utsträckning fåtts genom intervjuer med 

personalen och de som har medverkat i produktutvecklings- och 

innovationsarbetet.  De som har intervjuats är framförallt personalen men 

också kunder för att få en bild av hur de ser på innovationsrelationer med 

leverantörer och allmänt på innovation. Intervjuerna har till största delen varit 

semistrukturerade, alltså utgått från förbestämda frågor men sedan har 

möjlighet för den intervjuande att gå djupare och även ställa följdfrågor för att 

mer gå på djupet. De som har deltagit i intervjun från företaget är de personer 

som är delaktiga i produktutveckling och förändringsarbete på företaget, dessa 

är framförallt VD, produktionschef, säljare och kundtjänst.  
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2.3 Begränsningar 

De begränsningar som har gjorts till rapporten är framförallt att den inte 

innefattar alla sorters innovationer, utan inriktar sig framförallt på produkt- 

och processinnovationer. Även om andra innovationer ibland kan komma in 

som en förutsättning eller genom en kedjereaktion där det ena ger det andra. 

Det kan även vara en blandning av olika sorters innovationer. Denna 

begränsning har framförallt gjorts på grund av omfattningen och storleken på 

arbetet. Valet av vilka innovationer som ska ingå har gjorts i samråd med 

företaget och en bedömning har gjorts vilka innovationer som skulle vara 

mest relevanta för det läge som företaget befinner sig i idag.  

 

 

2.4 Innovationsmodell  

Det finns mängder med modeller för att beskriva innovationsflödet från idé 

till utförande och till implementation eller introduktion för marknaden. 

Beroende på vad man har för mål med arbetet och vad man använder sig av 

för metoder så ser dessa modeller olika ut. Om man använder sig av en ”push-

metod” så utgår man från ett tekniskt språng som en ny teknik som man sedan 

trycker ut till marknaden, då börjar ofta innovationsmodellen med forskning 

och utveckling. Om man istället utgår från en ”pull-metod” så utgår man från 

ett behov från kunden och innovationsprocessen utgår då ifrån ett behov. 

Sedan finns det mer komplexa modeller som tar hänsyn och går igenom fler 

steg för att mer exakt simulera arbetet för en viss innovationsprocess på ett 

visst företag.[11] 

 

I denna rapport så har vi gjort en mer grov innovationsmodell för att simulera 

arbetet med innovation, denna modell fokuserar mer idéskapandet och arbetet 

igenom hela processen och inte på produkten som blir resultatet.(se Figur 9)  

 
 

Figur 9. Innovationsmodell i rapport. 

 

Underlag Genomförande 
Marknad/ 

Utvärdering 
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Genom att använda sig av en inte lika detaljerad modell så låser man inte in 

sig i något särskilt innovationsflöde eller arbetsätt. I första steget ”Underlag” 

så skaffar man sig de förutsättningar som man behöver för att utveckla 

innovationer genom kunskap och behovssökande hos kunden. I andra steget 

så drar man nytta av de förutsättningar man har genom att använda dessa för 

att komma på idéer som kan förbättra företaget och ge det produkter som 

marknaden efterfrågar. I sista steget så gäller det att implementera dessa i 

företaget eller att övertyga kunden att byta till den nya produkten och 

slutgiltigen utvärdera det arbete som man har gjort.  

 

 

2.5 Innovationsarbete på Vida Packaging 

Det som de flesta av kunderna efterfrågar är produkter ur standardsortimentet 

men det finns ändå en hel del som efterfrågar specialanpassade produkter för 

att de ska passa just deras produkt eller produktion. Detta ger upphov till 

produktutveckling på en mer grundläggande nivå.  

 

Vida gör även helt nya produkter med helt nya lösningar på givna problem, i 

dessa fall är det frågan om mer omfattande innovationsarbete. Ett exempel på 

denna typ av arbete är företagets nyaste produkt nämligen den nya pallkragen 

”Vida Light”.  

 

För all typ av innovationsarbete och produktutveckling så har man rutiner. 

Problemet är att dessa rutiner inte används i dagsläget bland annat på grund av 

att man tycker att de är för tungarbetade och beskriver ett arbetsätt som inte är 

smidigt utan alltför tidskonsumerande.  

 

Vid innovationsarbetet så har man inga särskilt anställda till just dessa 

arbetsuppgifter, man hade tidigare en person anställd för ritning av ritningar 

till de olika produkterna, denna person hade då även huvudansvaret för 

produktutveckling och innovationsarbetet. Denna tjänst finns inte längre på 

företaget eftersom man har så få nya produkter att man tycker att man inte 

behöver en särskild anställd för just detta. Istället så görs ritningar i de fall de 

behövs av konsulter utanför företaget på förfrågan.  

 

Istället för att det är en särskild anställd som arbetar med dessa frågor så är det 

säljarna själva som gör det mesta av arbetet och med hjälp av diskussion med 

produktionen kommer fram till de bästa lösningarna när det kommer till 

mindre förändringar och förfrågningar från kunderna.  
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När det kommer till större innovationsarbete av helt nya produkter och inte 

små förändringar eller modifieringar av produkterna så är det lite mer 

omfattande. Där det oftast börjar som en förfrågan eller punkt under 

ledningsgruppens möten och senare går vidare till produktionen för vidare 

arbete.  

 

 

2.5.1 Mindre förändringar  

Större delen av det som säljs som inte är ur standardsortimentet är mindre 

förändringar av produkten som oftast inte behöver något större 

produktutvecklingsarbete. Detta kan vara förändring av mått på en produkt, 

möjlighet att ta bort en sida av pallkragen för att lättar kunna plocka 

innehållet, specialtryck med flera färger, annan typ av pallkloss mm. Det 

kommer även en hel del färdiga produkter från kunden i form av ritningar som 

de vill få kostnadsförslag på från Vida Packaging. 

 

I dessa fall så utförs största delen av produktutvecklingsarbetet av säljarna då 

det är dem som har kontakt med kunden och tar emot förfrågan på den nya 

produkten. Efter att säljaren har mottagit förfrågan så har man ofta en 

diskussion med produktionen om hur den nya förändringen av produkten 

kommer att påverka produktionen av produkten och vad det kommer att ge för 

slutgiltigt pris för produkten. Det händer även att produktionen har synpunkter 

på hur kunden har tänkt för den nya produkten då man tycker att vissa 

förändringar kan göras för att göra den smidigare att tillverka eller göra den 

billigare för kunden då man har föreslagit onödigt överdimensionerad produkt 

till det användningsområde som produkten ska ha.  Säljaren vidarebefordrar 

sedan kostnadsförslag eller förslag på förändring till kunden som får ta 

ställning till om man vill att man ska börja tillverkning av produkten.  
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När det kommer till de fall som kunden kommer med en färdig produkt som 

de vill ha tillverkad så är det mer bara att komma med ett kostnadsförslag 

vilket säljaren kommer fram till genom diskussion med produktionen. Priset 

blir då en sammanslagning av vilken tid man tror det kommer att ta att 

producera produkten plus det material man behöver för produkten. Oftast vill 

man göra en provserie så man kan ge en mer korrekt uppskattning av hur lång 

tid det kommer att ta att tillverka produkten så att man kan få ett mer korrekt 

pris. Även här händer det att man kommer med förslag på förändringar som 

kan göra produkten bättre för kunden. Säljaren tar då det förslaget med sig till 

kunden som då får ta ställning om man vill ha förändringen eller om man vill 

ha den ursprungliga produkten.  

 

När det kommer till mer övergripande innovationsarbete så kan förfrågan 

fortfarande komma in till säljarna men ärendet går sedan vidare till 

ledningsgruppen där det behandlas. Ledningsgruppen består utav chefer på 

Vida Packaging, Vd:n som utgår från Hestra samt produktionschefen från 

Hestra.  
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2.5.2 ”Low-tech” 

På grund av att det är så liten del av det som kommer från kund som är mer 

omfattande innovationsarbete utan det mesta som säljs är standardprodukter 

som har funnits med länge och det var länge sen man bedrev någon 

omfattande forskning för att förbättra dessa produkter. Detta innebär att man 

befinner sig på en mogen marknad vilket genererar en marknad med ständig 

prispress och små marginaler. OECD definierar dessa typer av branscher och 

företag som Vida Packaging som ”low-tech” enligt OECD är företag som 

lägger mindre än 1 % på forskning och utveckling. De företag som lägger 1-4 

% av sin omsättning på forskning och utveckling är ”mid-tech” och de företag 

som lägger mer än så är ”high-tech”. Denna term gäller bara för 

utvecklingskostaderna och har inget att göra med hur avancerad produktionen 

är. Då man har hög andel automation inom produktionen på Vida Packaging. 

Det är denna typ av industrier som utgör den allra största majoriteten av 

industrin i Sverige men också i Europa och världen. Så det är dessa som står 

av majoriteten av de jobb som finns ute i industrin rätt om det är störst fokus 

och diskussion om ”high-tech företagen” eftersom det är dessa om räknas till 

framtiden. Det är dock företag i de lägre klasserna ”low- och mid-tech” som 

står för stora delar av inköpen av ”high-tech företagen”. Detta kan vara 

automationsutrustning som robotar och andra maskiner och utrustning eller 

tjänster som man inte har inom företaget. På så sätt är det dessa som gör att 

även de mer forskningsintensiva branscherna kan finnas och vara 

framgångsrika, vilket ger ett ömsesidigt beroende. Något som är viktigt att ha 

i åtanke vid debatterna om vilka som är framtidens branscher.[12] 

 

Eftersom de är en sådan stor del av industrin så är det viktigt att de blir mer 

innovativa och fortsätter att utveckla sig så vi fortsätter att ha en 

konkurrenskraftig industri. Detta behöver inte vara att de satsar mer på 

forskning och utveckling för att bli ett ”high-tech företag” utan med relativt 

små medel arbetar mer och mer systematiskt med innovation. Vilket kan få 

stora effekter för företaget i sig och även positiva effekter för hela samhället.  
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2.5.3 Case Vida Light 

Vida Light är företagets senaste nya produkt och är en pallkrage som är 

betydligt lättare än den traditionella pallkragen. Trots att den har betydligt 

tunnare virke så kan den behålla samma hållfasthet som den traditionella 

pallkragen då man sätter flera pallkragar på varandra tack vare att man 

använder en spont som gör att pallkragarna hakar i varandra och därför ger 

varandra ökad hållfasthet. Det är just denna spont och att pallkragarna hakar i 

varandra som är den stora innovationen i denna produkt.(se figur 10) 

 

 
Figur 10. Spår för spont. 

 

Fördelar med den nya pallkragen Vida Light: 

 

Mindre fraktkostnader – Den nya pallkragen väger ca 6kg under normala 

förhållanden(fuktighet) medan den traditionella pallkragen väger ca 10kg. 

Den lägre vikten gör att man kan frakta fler pallkragar med varje transport 

vilket leder till mindre transportkostnader per pallkrage. På en lastbil med släp 

kan man få med ca 800 fler Vida Light kragar än traditionella pallkragar.  

 

Mindre risk för arbetskador – Den mindre vikten gör även att det minskar 

risken för arbets- eller förslitningsskador hos dem som hanterar pallkragarna 

hela dagarna. Då det är mycket manuell hantering av pallkragar vid lagren och 

fabriker gör att några kilo gör stor skillnad för dessa arbetare. En fråga som 

blir allt viktigare för företag i västvärlden då arbetsskador kan innebära stora 

kostnader i form av sjukfrånvaro och arbetsbortfall.  



33 

 

Billigare – I en bransch där det ofta är priset som är den slutgiltiga faktorn är 

det en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda en produkt som är billigare än 

sina konkurrenters. Det gör även att man kan konkurrera på andra marknader 

som har produkter som kommer från länder med billigare 

tillverkningskostnader.  

 

Fungerar med traditionellt emballage – Trots att det är ett helt nytt 

emballage med mindre tjocklek på både gångjärn och virke så är det 

fortfarande kompatibla med det traditionella emballaget vilket gör att man kan 

använde det med vanlig pall och framförallt med den traditionella pallkragen. 

Det gör stor skillnad då kunden inte behöver byta ut allt emballage utan kan 

köpa in och prova det nya emballaget ihop med det gamla. På så sätt så kan 

kunden istället stegvis gå över till den nya pallkragen. Det betyder också att 

man inte behöver göra någon särskild sortering av emballaget vilket skulle 

vara tidskrävande för kunden.  

 

Miljö – Färre transporter och mindre användning av material vid tillverkning 

gör att den nya pallkragen har lägre miljöpåverkan än en traditionell 

pallkrage.  

 

 

2.5.3.1 Underlag 

Det hela började med att man fick en förfrågan av en av de allra största 

kunderna på pallkragar att man behövde en billigare pallkrage då man ville ha 

ett billigare emballage när man skickade produkter och moduler till fabriker 

långt iväg. Då man i dessa fall hade stora problem med att få tillbaka 

emballage och det bara var små mängder som returnerades. Så det man fick 

som underlag från denna förfrågan var att man skulle ha ett emballage som 

skulle vara framförallt billigare och lättare än det som man hade sen tidigare. 

Det var inte samma krav på kvalitet som det andra emballaget eftersom man 

kunde se detta mer som ett engångsemballage då det framförallt skulle 

användas till längre transporter till fabriker andra sidan jorden. Dock måste 

det naturligtvis vara tillräckligt hållfast för att hålla den långa transporten så 

att inte det som fraktas blir skadat. Det var denna förfrågan som var 

startskottet för innovationsarbetet och utvecklingen av ”Vida Light”(se Figur 

11) 
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Figur 11. Innovationsprocess för Vida Light. 

 

Inspiration till den slutgiltiga lösningen kan ha kommit från Polen där man 

hade varit på besök i en fabrik och där de använde 2 smalare plankor som man 

satte ihop till en med hjälp av en spont när man tillverkade pallkragar(man 

använde 2*10 cm istället för en 20 cm). Detta på grund av att det är brist på 

råvara och det då är lättare att få tag på de mindre dimensionerna på virke än 

de grövre. Detta besök i Polen där man fick se denna lösning, kombinerat med 

kunskapen och erfarenheten hos dem i ledningsgruppen gjorde att man hade 

förutsättning att komma fram till denna lösning. 

 

 

Underlag 

• Förfrågan från kund 

• Kunskap i Ledningsgruppen 

• Besök i Polen 

Genomförande 

 

• Diskussion under ledningsmöte 

• Brainstorming 

• Diskussion med produktion 

• Prototyp 
 

Sälj/ 
Utvärdering 

• Patent 

• Leverans till kund 

• Använda kund som säljargument 

• Användning av kundernas testning 

• Namngivning/branding 

• Förbättring/tillval 
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2.5.3.2 Genomförande 

När man hade fått reda på att det fanns ett behov av ett billigare och lättare 

emballage från kund så satt man upp det som en punkt på nästa möte med 

ledningsgruppen. Under mötet så kom man fram till att detta var något man 

skulle försöka hitta en lösning på.  

 

Metoden man använde var att man diskuterade och hade något av en 

brainstorming där man försökte komma fram till bra lösningar på problemet. 

Man kom fram till att man troligen var tvungen att gå ner i dimension på både 

gångjärn och virket för att göra någon större skillnad i pris. Då kom problemet 

att man minskade hållfastheten på produkten. Det var då man kom med idén 

att man kunde sätta en spont och därigenom så stödjer pallkragarna varandra 

och man får en ökad hållfasthet. Detta gjorde att man kunde gå ner i tjocklek 

på både virket och gångjärnen som gjorde stor skillnad på priset till kunden. 

 

Nästa steg var att diskutera med produktionen och ta fram en prototyp så att 

man såg att det fungerade i praktiken och så att man kom fram till hur man 

skulle tillverka den.  

 

 

2.5.3.3 Sälj/ Utvärdering 

När man hade kommit på lösningen med sponten så ville man undersöka 

möjligheterna att patentera den nya lösningen. Vilket gjorde att man 

kontaktade en advokatbyrå för att göra en patentansökan som nu är under 

översyn för att antingen godkännas eller nekas. Om den godkänns så innebär 

det att man har stora möjligheter att få ensamrätt på den nya pallkragen. 

När man sedan hade visning för kunden så blev kunden imponerad över 

lösningen och tyckte att den var den helt klart mest innovativa vilket gjorde 

att man fick i uppdrag att tillverka den nya pallkragen. 

 

När man väl hade fått den första beställningen från kunden där förfrågan kom 

från första början så bestämde man sig att man även skulle försöka sälja den 

nya pallkragen till andra nya och befintliga kunder. För att göra detta så hade 

man hjälp av att det var en sådan stor och välkänd kund som hade gjort den 

första beställningen eftersom man då kunde använda det som referens och få 

ökat förtroende för den nya produkten hos nya kunder. Om man får förtroende 

hos de stora kunderna och produkten lever upp till deras krav så är den nog 

tillräckligt bra även för vårt företag kan andra företag tänka.  
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Senare blivande kunder gjorde även väldigt omfattande testning av pallkragen 

innan man bestämde sig för att använda sig av den. Under testningen så 

kollade man hållfastheten vid olika fall, tryck utifrån och hur mycket den 

klarade när man lastade den. De lyckade resultaten från dessa tester var också 

något som man kunde använda när man övertygade nya kunder om att den 

nya pallkragen verkligen hade lika bra hållfasthet som den traditionella 

pallkragen då man hade flera pallkragar på varandra.  

 

Under testningen märkte man att det kunde hända att sponten hoppade ur 

varandra när man packade riktigt tungt i pallkragarna. För att komma till rätta 

med detta så har man tagit fram en del tillval till pallkragen då man ska packa 

riktigt tungt gods. Dessa tillval är en slags list som man ska lägga över den 

översta pallkragen så man ska kunna banda ihop pallkragarna innan man börja 

fylla den, det andra är ett slag järnbeslag som man lägger i botten som håller 

ihop sidorna på den understa pallkragen. Dessa tillval är nu under utveckling 

men ska snart kunna väljas som tillval av kunden eller erbjudas till de större 

kunderna vid behov.  

 

Namngivningen slutade med att man namngav pallkragen ”Vida Light” 

eftersom det är deras lättviktskrage. Samtidigt valde man att kalla ”Vida 

Light” eftersom man ville få med varumärket Vida i namngivningen när man 

hade en helt egen produkt och därigenom försöka ”branda” den och få ett 

försprång i en bransch med annars bara anonyma produkter.  

 

 

2.5.4 Fördelar från innovationsarbetet 

Från innovationsarbetet med den nya pallkragen så har man märkt att man har 

fått en rad med fördelar. Många av dessa fördelar är just de man talar om vid 

innovationsforskning och varför man ser det som fördelaktigt att företag 

arbetar aktivt med innovation. 
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Nya marknader – Med hjälp av den nya pallkragen så har man kunnat 

konkurrera på marknader som man inte annars skulle ha någon möjlighet att 

konkurrera med svenskt emballage. Detta är marknader som Tyskland och 

andra europeiska marknader. Dessa marknader är utsatta av prispress från 

öststatsländer med lägre löner, inte alltid samma fokus på kvalité och råvara 

och därför kan leverera emballage som är betydligt billigare än den svenska. 

Men med den nya pallkragen så har man sett att man har en chans att 

konkurrera till och med på dessa marknader. 

 

Nya kunder – Vida Packaging har även märkt att man kan vända sig till fler 

typer av kunder som man inte har haft någon större försäljning till innan. 

Framförallt är det olika affärerskedjor som har blivit intresserade av den nya 

pallkragen. Då den är mindre och smidigare och har ett nättare utseende gör 

att den är väl anpassade till butiksmiljön. Butikskedjorna väljer sedan ofta att 

färga dem i deras färger och sedan sätta ut dem i affärerna där kunderna kan ta 

produkterna ur dem. 

 

Bättre marginaler – I och med att man var det företaget som kom på iden 

med den nya pallkragen så fick man ett försprång mot de konkurrerande 

företagen. Därför är det inte samma konkurrans på den nya pallkragen och 

därigenom inte samma prispress på den vilket gör att man kan ha högre 

marginaler på den jämfört med den klassiska pallkragen, rätt att man erbjuder 

den till ett lägre pris. 

 

Konkurrera med mer än pris – I en bransch som i stor utsträckning i första 

hand konkurrera med pris på sina olika produkter så kan man med den nya 

produkten konkurrera även med de fördelar som den ger jämfört med den 

klassiska pallkragen som konkurrenterna säljer. 

 

Visning och besök hos kund – I och med att den vanliga pallkragen är så väl 

befäst ute hos kunderna och alla kunder har samma typ av pallkrage så har det 

var väldigt svårt att komma ut till kund och visa upp produkten och sälja den 

genom personlig kontakt och möten. Utan kunden vill oftast bara ha ett 

kostnadsförslag per pallkrage som man kan ta ställning till om man godkänner 

eller inte. 
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Med den nya pallkragen så är det en ny lösning som kunden inte har samma 

kännedom om vilket gör att kunden är mer nyfiken på den nya produkten.  

Detta gör att man har större chans att få ett personligt möte och visa upp 

produkten. När man väl träffar kunden är det inte samma risk att man bara 

pratar om priset utan man kan presentera även de andra fördelarna. Det gör 

också att man lättar kan bygga en personlig kontakt med kunden. Någon som 

är viktigt vid längre relationer mellan kund och leverantör.  

 

 

2.5.5 Rutiner  

Rutiner är ett dokumenterat arbetsätt som är som man utgår från för att veta 

hur man ska hantera olika situationer och arbetsuppgifter. Med hjälp av 

rutinerna så kan alla på företaget arbeta på samma sätt, rutinerna ska beskriva 

det arbetsätt och arbetsgång som är det effektivaste, vilket gör att dessa måste 

uppdateras då man hittar förbättringar. Rutinerna är även ett hjälpmedel för 

nyanställda som inte har arbetat på företaget innan att snabbare komma in i 

arbetet och lära sig företagets arbetsätt.  

 

Vida Packaging har rutiner när det gäller innovation och produktutveckling 

som beskriver hur man ska hantera nya idéer(se Bilaga 1). Dock finns det 

vissa problem när det gäller dessa rutiner, det är vanligt att man inte arbetar 

efter dessa rutiner och många inom företaget är helt ovetande om dessa 

rutiner. Detta beror troligen på många saker men framförallt att de är 

krångliga och beskriver ett arbetsätt som är omständigt och man drar sig 

därför att arbeta på det sättet och använder istället egna arbetsätt som man 

tycker är smidigare. Faran med detta är att man inte arbetar på samma sätt 

inom företaget och därför inte kan arbeta fram ett gemensamt mer effektivt 

sätt som man sedan kan föra vidare till nyanställda. Att man inte har ett 

gemensamt sätt att arbeta kan även försvåra för samarbete och uppdelning av 

arbetet. Något som ytterligare försvårar att efterfölja rutinerna är att de är ett 

bra tag sen dessa var uppdaterade vilket gör att de refererar till personer och 

tjänster som inte längre finns kvar på företaget eftersom man har en mycket 

mer slimmad organisation än vad man hade tidigare vilket har gjort att vissa 

tjänster har försvunnit eller slagits ihop. 
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För att förbättra dessa rutiner så måste dessa framförallt uppdateras för att 

överensstämma med det sätt som man vill arbeta och som är mest effektivt, 

utan för den delen glömma viktiga steg. För att göra detta så kan men anpassa 

rutinerna och göra särskilda rutiner beroende på vad för sorts innovationer det 

är frågan om, när det är små förändringar behöver man troligen en kortare 

process än de mer omfattande innovationsarbetena. Något som också saknas 

är mer stöd och referenser till hjälpmedel i rutinerna, genom att lägga till det i 

rutinerna så kan den som arbeta få hjälp i de olika momenten vilket förbättrar 

resultatet.  

Genom att göra dessa förbättringar och med jämna mellanrum utvärdera sitt 

arbetsätt för att sedan uppdatera rutinerna därefter så har man ett effektivt sätt 

att arbeta som delas av hela företaget.  

  

 

2.6 Retursystem 

Något som försvårar innovationer av många av Vidas produkter är att många 

av produkterna ingår i olika retursystem. Detta gör att de ofta är 

standardiserade vilket begränsar eller helt förhindrar att göra olika sorters 

förändringar av produkterna. De produkterna som ingår i de mest omfattande 

retursystemen är EUR-pallen och kabeltrummorna.  

 

Trots att det gör det svårare att bedriva innovationsarbete så bidrar 

retursystemen till att ge effektivare logistik och minskade transporter, det ger 

även bättre utnyttjande av emballaget då det används fler gånger och mer 

effektivt. Båda dessa faktorer bidrar till mindre miljöpåverkan. 

 

 

2.6.1 Pallar 

När det gäller retursystem för EUR-pallar så finns det idag tre större 

retursystem och dessa är PÖS, Returpallsystemet och Retursystem för 

byggpall. 
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2.6.1.1 PÖS 

Pallöverföringssystemet eller PÖS är ett bytessystem för godkända EUR-

pallar och transporter inom Sverige. Det administreras av transportföretagen 

Schenker, DHL och Green Cargo.  För att PÖS ska fungera gäller det att både 

avsändare och mottagare är anslutna till tjänsten. Som medlem betalar man 

antingen en avgift per pallrörelse eller ett procentbelopp av det 

transportbolagen debiterar varje månad. Varje månad skickar 

transportföretaget ut ett pallsaldobesked där man ser om man har ett 

tillgodohavande eller skuld hos transportbolaget.  

 

 
 

Figur 12. Krav för EUR-pall[13] 

 

Kunden ansvarar själva för att pallarna lever upp till kraven för EUR-pallar 

för att de ska vara kvar i systemet. För att pallen ska vara en godkänd EUR-

pall måste en rad med krav uppfyllas (se figur 12). I PÖS är det även viktigt 

att det som man fraktar på pallen inte förorenar och smutsar ned pallen i den 

utsträckningen att det förhindrar ytterligare användning inom systemet 

exempel på sådan förorening kan vara olika typer av oljor. Pallarna får inte 

heller utsättas för regn och snö i någon större utsträckning utan ska användas 

inomhus så som i dagligvaruhandeln. [13] 
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2.6.1.2 Returpallsystemet och Retursystem Byggpall 

Returpallsystemet är ett rikstäckande retursystem som är speciellt anpassat för 

gods som förvaras utomhus. De pallar som används i systemet är begagnade 

EUR-pallar som har genomgått en kvalitetskontroll vanlig bransch där denna 

typ av pall förekommer är oftast Trädgårdsbranschen.[14] Byggbranschen 

använder även denna typ av pall men har sedan 2006 ett eget retursystem för 

pallar men som fungerar på motsvarande sätt. 

Fördelen med detta system är att det inte är samma krav på att pallen inte får 

vara förorenad och nedsmutsad då pantvärdet inte sänks av dessa faktorer. Det 

är dessutom samma värde på en godkänd pall som en ej godkänd pall 

nämligen 50kr. [15] 

 
 

Figur 13. Retursystem för pallar. 

 

Retursystemet fungerar då enligt följande, Pallproducenten säljer begagnade 

EUR-pallar till en kund som producerar något. Denna kund skickar sedan 

pallen vidare genom att frakta det man säljer på pallen, slutkunden kan då 

skicka pallarna vidare till pallproducenten oberoende av skick och få betalt för 

dessa. Pallproducenten genomför då en besiktning av pallarna och genomför 

eventuella reparationer eller skrotning och skickar sedan ut pallarna i systemet 

igen(Se figur 13). 
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2.7 Kabeltrummor 

Likt EUR-pallen så finns det ett liknande system för kabeltrummor när det 

gäller kabeltrummorna så är det Selcable som sätter standarden för hur 

begagnade trummor ska prissättas och sätter standarder för klassning av 

trummorna. Selcable består av 4 av Sveriges största producenter inom 

kabelindustrin.  Alla trummor går under standarden ”K-trummor” Trummorna 

klassas under tre klasser Prima (100 %), 80 % eller 60 %. Beroende på vilken 

klassning så får man olika betalt för kabeltrumman (Se bilaga 2).[16] 

 

 
 

Figur 14. Retursystem för Kabeltrummor. 

 

Kabeltrumtillverkare  

Kabeltillverkare Slutkund 
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Retursystemet börjar med att kabeltrumtillverkaren skickar ut kabeltrumman 

till kabeltillverkan som sedan lindar på kabeln på kabeltrumman och skickar 

ut den till slutkunden. När slutkunden sedan är klar med kabeltrumman så 

skickar man tillbaka den till tillverkan som då klassar den enligt de direktiv 

som man har fått från Selcable i klasserna Prima, 80 %, 60 % eller skrot 

slutkunden får sedan betalt från kabeltrumtillverkaren enligt den klassningen. 

Om kabeltrumman inte har klassats som prima så genomförs reperationer så 

att alla trummor som går ut till kund är klassade som prima. Kabeltrummorna 

säljs sedan vidare till nästa kund vilket gör att kretsloppet är slutet (Se figur 

14). 

 

 

2.8 Kundernas Retursystem 

Utöver de retursystem som nämnts så finns det även företag som har egna 

retursystem. Detta är vanligast bland de riktigt stora industriföretagen. Det 

som skiljer dessa retursystem från de andra är att dessa sköts och hanteras av 

företaget själva och det innefattar ofta flera olika typer av emballage som 

pallar, pallkragar osv.  

Till skillnad från de andra retursystemen som till stor del hämmade 

innovationsarbetet då det gav lite eller inget utrymme för förändringar av 

produkterna. Så är dessa typer av retursystem betydligt mer gynnsamma för 

innovationer då det är företaget själva som bestämmer vad det är för typ av 

emballage inne i systemet. Det är inte heller något som utesluter att ha flera 

olika typer av emballage om systemet klarar det. Det viktiga är att emballaget 

lever upp till de förutsatta krav som är satta av företaget i förhand.  

 

Utveckling av specialemballage för ett visst företags retursystem kan 

dessutom ge starka företagsrelationer mellan företaget då man har utvecklat 

det tillsammans gör det svårt att byta leverantör av emballage lika lätt som 

annars, vilket ger ett ökat samarbete och mer långvariga relationer mellan 

företagen.  
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Figur 15. Exempel på Retursystem. 

 

I Figur 15 kan man se ett exempel på ett retursystem hos en av Vida 

Packagings största kunder. Om man följer flödet så kan man se att Vida 

levererar emballage till företagets terminaler som finns på strategiska platser 

som vid de större fabrikerna och i kontakt med större hamnar. Utöver 

terminalerna så fungerar även en av Vida Packagings anläggningar som en 

depå åt denna kund där man hela tiden äger ett visst antal pallar som direkt 

kan skickas ut till någon av deras leverantörer. Också detta är av logistiska 

skäl då Vidas fabrik ligger mer strategiskt till iförhållande till vissa 

leverantörer vilket ger kortare och billigare transporter (Se figur 15) 
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På terminalerna och i depån hos Vida så är det företagets datorsystem som 

sköter mycket av hanteringen av emballaget. Det är även genom detta som 

underleverantörerna gör sina beställningar av emballage och genom detta som 

beställningar av transporter till leverantörerna görs. Emballaget går sedan ut 

till de olika leden av underleverantörer som tillverkar olika delar eller 

moduler som sedan går till huvudfabriken där de monteras ihop till en färdig 

produkt. Från huvudfabriken går sedan emballaget tillbaka till de olika 

terminalerna där det kontrolleras. Antingen godkänns det och skickas tillbaka 

ut i retursystemet eller så behöver det repareras vilket det då görs genom att 

det skickas till ett företag som har i uppdrag att göra just detta eller så är det 

så dåligt att det skrotas vilket då görs genom att det skickas till ett företag som 

flisar ner emballaget.  

 

De olika leverantörerna och företagen som hanterar emballaget betalar då för 

den tid som man använder emballaget. Detta retursystem är ett av de mer 

avancerade då det innehåller många steg och underleverantörer med 

avancerade datorsystem för att hantera alla flöden. Givetvis finns det även 

mindre avancerade retursystem som företaget själva ansvara för. Dessa kan 

vara retursystem som bara innefattar en fabrik där emballaget går runt till de 

olika avdelningarna eller att emballaget går runt mellan olika fabriker men 

bara inom det egna företaget.  

 

En trend som företaget ser när det gäller retursystemet är att leden med 

underleverantörer blir allt längre vilket leder till att det i allt högre 

utsträckning är moduler som skickas från den sista underleverantören till 

huvudfabriken. Dessa moduler kan ofta inte skickas med samma 

standardemballage utan skickas oftast mellan företaget och huvudfabriken i 

specialemballage. Vilket gör att mycket emballage går redan från 

slutleverantören direkt till terminalerna.  
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En annan trend som man har märkt är att mycket mer av tillverkningen är 

förlagd utomlands vilket gör att delar och moduler i allt större utsträckning 

skickas på båttransporter långa sträckor för att monteras ihop på fabriker på 

andra marknader. Dessa båttransporter är oftast väldigt tidskrävande vilket 

gör att man får ett ökat behov av emballage eftersom det är allt större 

mängder emballage som är i omlopp i retursystemet. Detta är något som borde 

kunna gynna Vida Packaging men också kan innebära ökad konkurrans om 

man får börja konkurrera mer med utländska emballagetillverkare för 

emballaget till de utländska fabrikerna.  
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3 Förutsättningar 

För att synliggöra vilka förutsättningar Vida Packaging har för innovation så 

har en SWOT-analys utförts. En SWOT-analys är ett verktyg som i de flesta 

fall används för att synliggöra ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot(Strengths, Weaknesses, Opportunities, threats). Det är ett effektivt 

verktyg då det går snabbt att göra och enkelt att förstå vilket gör att någon 

som inte har använt verktyget innan snabbt kan komma in i det. Genom att 

man bara fokuserar på ett område i taget gör även att risken för att man missar 

viktiga aspekter minskar.[17] 

 

 SWOT förutsättningar för innovation 

 

Strengths  

 Kunskap 

 Specialverkstad 

 Anpassningsbar produktion 

 Kompositmaterial 

Weaknesses 

 Få erfarenheter av 
innovationsarbete  

 Få kommunikationskanaler för 
kunder 

 Lite kommunikation med kund 

 Spridning av information 

 Lagring av kundinformation 

 Marknadsanalys 

 Nätverk och samarbete 

 Standardiseringar  

Opportunities  

 Mässor 

 Stora kunder 

 Samverkan 

 Outnyttjad kunskap 

 Fler säljargument 

 Nya marknader 

 Nya kunder 

 Visningar 

 Högre marginaler 

 Miljötrend 

 Outnyttjade möjligheter 

Threats 

 Marknaden 

 Kostnader utan resultat 

 Attityd från de anställda  

 Attityd från kunder 
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Resultatet av SWOT-analysen blir en rad med punkter under varje kolumn 

som sedan kan användas. Styrkorna är viktiga då man får veta vad man är 

väldigt bra på och dessa kan även användas som försäljningsargument till 

kunder. Svagheterna är det som man måste förbättra som företag. 

Möjligheterna är framtida chanser för företaget som kan förbättra och stärka 

företaget. Hoten är det som kan vara faror för företaget i framtiden och som 

man måste förbereda och anpassa sig för så det inte påverkar verksamheten.  

 

I detta projekt är SWOT-analysen inte använd för att analysera Vida  

Packaging i stort utan fokus ligger på deras innovationsarbete och 

förutsättningar för innovation.  

 

 

3.1 Styrkor 

Kunskap – Det finns mycket kunskap inom företaget vilket inte minst visades 

när man skulle ta fram den nya pallkragen Light, där man bara genom en 

kortare brainstorming och diskussion kom fram till den nya lösningen med en 

spont för att öka hållfastheten. 

 

Specialverkstad - Med specialverkstaden så har man möjlighet att göra 

prototyper utan några omställningstider. Personalen är även van vid mindre 

och specialbeställda serier vilket gör att de har tankesättet som behövs för att 

komma fram till bra lösningar på nya produkter.  

 

Anpassningsbar produktion – Även den huvudproduktionen har en hel del 

maskiner somunderlätta för mer anpassad produktion. Personlen är även van 

vid ganska korta serier vilket gör att omställning av maskinerna är en del av 

det vardagliga arbetet.  

 

Kompositmaterial – Att man har fabriken i Vetlanda som gör 

kompositmaterial ger en ökad bredd hos företaget och ökar markant de olika 

utvecklingsmöjligheterna för de olika produkterna. Det ger även ökad 

kompetens till företaget inom ett möjligt framtidsområde. Där det troligen 

finns mycket kvar att utforska inom användningsområden och 

vidareutveckling. 

Att man är i stort sett ensam inom detta område ger också en unik möjlighet 

för företaget.  
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3.2 Svagheter 

Få erfarenheter av innovationsarbete – Eftersom man arbetar med väldigt 

etablerade produkter som inte har förändrats i någon större utsträckning under 

lång tid och de förändringar som har gjort har oftast varit mindre. Detta gör att 

man inte har någon erfarenhet inom företaget att arbeta med innovationer, 

man har inte heller något utarbetat arbetsätt för att arbeta med dessa frågor. 

Vilket kan försvåra arbetet innan det har etablerats.  

Precis som allt annat arbete så är det ju så att man blir mer bekväm och 

effektiv ju mer man arbetar med det.  

 

Lite kommunikation med kund – Nästan all kommunikation med kunden 

sker via säljarna och då är det huvudsakligen hantering och diskussion om 

beställningar. Eftersom kundens behov och synpunkter är mycket viktig vill 

all typ av produktutveckling så är detta en stor svaghet. 

 

Få kommunikationskanaler för kunden – Det finns heller inga andra 

kommunikationskanaler som gör det möjligt för kunden att kommunisera till 

företaget på något annat sätt vilket gör att en förändring är svår. 

 

Lagring av kundinformation – För att man ska kunna tillgodose kundens 

behov på ett effektivt sätt så är det fördelaktigt om man har underlag från 

kunden sparade på ett effektivt sätt som redogör för kundens behov och 

förfrågningar. Om man endast har detta i minnet från besök och diskussion 

med kunden så är det lätt att man glömmer viktiga behov som kunden nämnde 

när man väl sitter och ska utveckla en ny produkt. 

 

Spridning av information – Den information som kommer till säljarna finns 

inte heller något utarbetat system för att sprida den inom organisationen som i 

nästa steg kan leda till bättre anpassade produkter ur kundens perspektiv.  

Marknadsanalys – Att inga andra än säljarna har kontakt med kunderna gör 

också att man har sämre koll på marknaden. Detta gör i sin tur att man inte 

kan svara på förändringar så snabbt som man skulle kunna göra i annat fall. 

 

Nätverk och samarbete – Företaget har inte i dagsläget några nätverk eller 

samarbete med andra företag för att utveckla och samarbete inom 

gemensamma intressen. Man har inte heller något samarbete med någon 

högskola/universitet eller någon forskningsinstitution som skulle kunna 

främja innovationsarbetet inom Vida Packaging. 
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Standardiseringar – Branschen är väldigt standardiserad där huvudprodukten 

i både pallar och kabeltrummor är standardiserad vilket innebär att det finns 

små eller inga förändringar man kan göra med dessa produkter eftersom de 

ska vara exakt lika för att kunna användas överallt. Detta är en faktor som 

kraftigt begränsar innovationsmöjligheterna för dessa produkter om man 

fortfarande ska kunna sälja dem som standardiserade produkter, men gäller 

dock bara de standardiserade produkterna.  

 

 

3.3 Möjligheter 

Mässor – De mässor man är på idag som Interpack(världens största mässa för 

paketeringsprodukter) besöks nästan bara av säljarna och används då bara 

som möjligheter för att knyta kontakter med potentiella kunder. Mässorna 

skulle också kunna användas för att få inspiration till nya potentiella projekt 

eller nya produkter för Vida Packaging.  

 

Stora kunder – Tack vare sin storlek så har Vida Packaging ett flertal riktigt 

stora företag som kunder. Från dessa finns det säkert mycket att lära när det 

gäller kund-leverantörsrelationer och hur de kan förbättras för att få ett så bra 

utbyte av information som möjligt. Här kan man också få en bra inblick i vad 

det kan finnas för problem och brister med dagens produkter. 

Deras storlek gör också att de lägger vikt vid andra värden än bara priset. 

Detta gör troligen att de har en större acceptans och intresse för nya 

produkter. Detta kan sedan användas som säljargument vid diskusson med 

andra kunder.  

 

Samverkan – Som sagt så har man inte något direkt samarbete med andra 

företag eller några andra institutioner i dagsläget. Detta är en framtida 

möjlighet då man kan få synergieffekter genom att dela på kostnader inom 

forskning som man annars hade behövt bära själva. Det är också en möjlighet 

för att få del av kunskap och kompetens som man inte har inom företaget.  

Man ligger även geografiskt bra till för samverkan med andra företag då man 

ligger i Gnosjöregionen som är känd för sin företagsamhet och 

entreprenörsanda. Vilket innebär att det finns stora möjligheter för att det 

skulle finnas positivt utbyte av information och samverkan mellan en rad 

företag i regionen.  



51 

 

 

Outnyttjad kunskap – Vid det innovationsarbete som har ägt rum tidigare på 

företaget så har det mestadels varit cheferna, produktionsledare samt säljare 

som har varit med i arbetet för att ta fram nya produkter och förbättra 

befintliga. Detta gör att man inte utnyttjar den kunskapen som finns hos resten 

av arbetarna som arbetar med dessa moment varje dag och som också kan 

komma med bra lösningar från sina erfarenheter.  

 

Fler säljargument – I dagsläget är det till största delen priset som är det 

slutgiltiga och avgörande faktorn, eftersom det är en sådan mogen och 

etablerad bransch. Med nya innovativa produkter och lösningar så får man fler 

säljargument för sin produkt vilket gör att man sticker ut ur mängden när 

kunden ska välja leverantör.  

 

Nya marknader – Med nya produkter så kan man komma in på marknader 

som man inte tidigare kunde konkurrera på. Detta kan vara att man inte har 

levt upp till vissa krav med de gamla produkterna eller som var fallet med 

pallkragen ”Vida Light” att man med hjälp av den nya innovationen kunde få 

ner priset på produkten och därmed kunde konkurrera på marknader som man 

inte tidigare hade möjlighet till. 

 

Nya kunder – På samma sätt som marknaderna har man möjlighet att få nya 

kunder som har nya unika krav på emballaget.  

 

Visningar – Med nya produkter så har man möjlighet att komma ut till 

företagen och visa upp produkterna och därmed få en tätare kontakt med 

kunderna. Detta är något som inte har varit möjligt med de etablerade 

produkterna då dessa är så etablerade på marknaden så alla vet hur de 

fungerar. 

 

Högre marginaler – Med produkter som ger fler värden och andra fördelar 

och som har mindre konkurrens än de etablerade produkterna som man har 

idag så kan man ta ut ett högre pris än vad man har kunnat innan. Även 

innovationer i produktionen och effektiviseringar gör att man får ut högre 

marginaler på produkterna.  
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Miljötrender – Företag och samhället i stort blir allt mer miljömedvetet, något 

som borde gynna träbranschen då det är ett mindre miljöpåverkande material 

än många andra. Ett ökat fokus på miljön ger ökad drivkraft för 

miljöorienterade innovationer.  

 

Outnyttjade möjligheter – I och med att det inte är en så innovationsintensiv 

bransch så finns det stora möjligheter att hitta lösningar och idéer som ingen 

har kommit på innan. Genom att vara först med en innovation så har man 

fördelen att vara först på marknaden med den nya produkten vilket ger 

minskad eller ingen konkurrens. Det stärker även företagets image som 

innovativt företag och ger möjligheten att söka patent på det som man 

utvecklar.  

 

 

3.4 Hot 

Marknaden – Eftersom det är en sådan etablerad bransch gör att det kan vara 

svårt att komma med nya produkter, eftersom det kan ta tid innan dessa blir 

accepterade av marknaden. Detta ger en ökad tröghet i marknaden och ökar 

riskerna med nya innovationer. 

 

Kostnader utan resultat – Om innovationsarbetet inte ger några resultat som 

nya produkter, förbättringar eller effektiviseringar så är det bara en ökad 

kostnad på en redan konkurrentutsatt marknad med små marginaler.  

 

Attityd från de anställda – För att man ska få så bra utfall som möjligt från 

innovationsarbetet så krävs rätt attityd från de anställda. Om man ser det som 

något onödigt och inte ser meningen med det arbetet som man gör så är risken 

hög att man inte får ut något av värde. Det är därför viktigt att man från 

ledningen är tydlig med vikten av detta arbete så att alla inom företaget förstår 

nyttan med detta arbete.  

 

Attityd från kunder – Samma sak gäller för kunderna där de måste vara 

mottagliga för nya innovationer och våga se möjligheterna och fördelarna 

med dessa. Risken är att man som företag ogärna lämnar en lösning som man 

har använt länge och man tycker fungerar, man måste då vara tydlig som 

säljare och lägga fram alla fördelar som kommer med den nya produkten eller 

lösningen.  
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3.5 Sammanfattning förutsättningar 

Från SWOT-analysen ser man att riskerna är begränsade, särskilt om man 

jämför dem med de möjligheter som finns för innovation och de fördelar som 

kan komma med ett sådant arbete. Något som företaget redan har börjat få 

känna på med den nya produkten Vida light i form av nya konkurransfördelar 

och fler värden som man kan erbjuda kunden. 

Slutsatsen blir att Vida Packaging har alla förutsättningar att vinna stort på att 

arbeta mer med innovation. Med en förbättrad process som bättre tar vara på 

de förutsättningar som företaget har så minskar man även riskerna och ökar 

chanserna för att detta arbete kommer bli väldigt lyckat.   
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4 Analys 

I analysen av Vida Packaging så görs en genomgång av olika alternativa 

metoder för att förbättra innovationsarbetet i de olika stegen från början till 

färdig ide som man har tagit ut till marknaden. En utvärdering görs även för 

att avgöra hur väl lämpade dessa metoder är för Vida Packagings arbetssätt 

och företag eller om vissa modifikationer måste göras för att metoderna bättre 

ska stämma överens med deras behov. 

 

 
 

Figur 12. Viktiga steg under innovationsprocessen 
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I figuren 12 ovan kan man se de olika stegen i innovationsprocessen enligt de 

förutsättningar som har gåtts igenom tidigare. Det börjar med underlagssteget 

som handlar om att skapa förutsättningar för innovation och är avgörande för 

hur väl man kan utföra de kommande stegen. 

 

Efter detta steg så kommer genomförandet vilket är själva skapandet av idén 

som är grunden för innovationen. Det är i detta steg som man tar vara på det 

underlag som man har samlat in och genererar idéer som kan generera värde 

och utveckla företaget för framtiden.  

 

Det sista steget är sedan marknad och utvärdering där man får ut idén till 

marknaden för att det ska bli en lyckad produkt och därmed bli en innovation. 

Vid en processinnovation ser detta steg lite annorlunda ut i och med att det är 

mer internt vilket gör att slutsteget är en implementation av den idén i 

produktionen och när idén genererar positiva resultat så har det blivit en 

innovation. En annan viktig del i det avslutande steget är att man gör en 

återblick över det arbetet som man har gjort och utvärderar och diskuterar vad 

som fungerade bra och vad som kan förbättras till nästa gång. 

 

 

4.1 Underlag 

För att ha ett lyckat innovationsarbete på ett företag så måste man ha 

förutsättningar för innovation inom företaget eller på annat sätt skaffa sig 

lyckade förutsättningar för detta. Det handlar om den kunskap man skapar 

inom företaget och hur man tar vara på denna kunskap men också om 

relationer med andra aktörer i marknaden och hur man skaffar nya och 

bibehåller gamla relationer. Det finns också möjlighet att ta hjälp utifrån för 

att stärka de områden som man inte själv har kompetens inom. 

 

Det är i detta steg som man avgör hur framgångsrik man är i de senare stegen 

genom att man bygger grunden för det senare arbetet som ska generera de 

värdeskapande idéer som ger förutsättningar för ett framgångsrikt företag 

även i framtiden.[18] 

 



56 

Vida Packaging har tätt samarbete med många kunder då man gör 

specialanpassade produkter till många kunder något som man kan utveckla är 

dock att man använder dessa samarbeten för att få mer information och 

underlag för produktutvecklingen. Detta kan underlättas med fler personliga 

kontakter med företagen där säljarna har fokus på att samla information om 

kunderna utöver säljarbetet, det kan även underlättas genom att andra i 

företaget har kontakt och studerar kunderna och därigenom får bättra kunskap 

och mer underlag vid framtagning av nya produkter. Kunden kan även 

komma med fler och mer direkta synpunkter och förfrågningar genom fler 

kontaktvägar. Företaget har också stor kunskap inom företaget då det är 

många som har jobbat på företaget en längre tid och har stor kunskap om 

bransch och arbetsätt men har inte använt denna kunskap i full utsträckning i 

framtagandet av nya produkter. 

 

 

4.1.1 Kund 

Det finns olika sätt att komma fram till olika nya produkter där de två 

grundläggande sätten är ”pull- eller push-metoden” det grundas i om man 

”trycker” ut något till marknaden(push) eller om det är marknaden som ”drar” 

ut produkten. I push-metoden så har men en nyutvecklad idé som man utgår 

ifrån och sedan tar man den ut till marknaden. I ”pull-metoden” är det istället 

behovet från kunden som är det viktiga och det som man utgår ifrån. Detta gör 

att det redan är en efterfrågan för produkten vilket gör att om det är en väl 

genomtänkt produkt så behöver man inte lägga ner samma jobb att övertala 

marknaden att man behöver denna produkt. Det finns även en hel del varianter 

som kombinerar båda metoderna och detta är särskilt vanligt i innovationer 

med nya tekniska innovationer där det är svårt för kunden att efterfråga något 

som inte finns i nuläget men man måste ändå utgå från dess behov för att göra 

en produkt som kunden vill ha när den kommer till marknaden.  
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När det kommer till mindre komplicerade produkter så är dock de flesta 

innovationsforskare överens om att det är mest gynnsamt att gå mot mer av en 

”pull-metod”, det är också allt mer åt denna riktning som utvecklingen av nya 

produkter går. Det som är viktigt är att när man utgår från kunden att man inte 

fokuserar på vad kunden vill ha eller efterfrågar för tekniska lösningar utan 

hela tiden undersöker vad kunden har för behov. Detta är viktigt då detta är 

betydligt mindre begränsande och ger större utrymme för egen utveckling och 

tänkande. En teknisk lösning är ju just det bara en teknisk lösning medan ett 

behov kan tillfredställas med nästan obegränsat med lösningar där det bara är 

fantasin som sätter gränser.  

 

I Vida Packagings fall så är det helt klart rätt att använda sig av mer av en 

”pull-metod” och utgå från kunden när man kommer fram till idéer för 

förbättringar och nya produkter. När det kommer till behovet hos Vida 

Packagings kunder som man säljer emballage till så är inte deras behov pallar, 

pallkragar, kabeltrummor eller annat emballage utan: 

 

”Säker och smidig hantering av gods” 

 
Eftersom kunden köper emballaget för att deras produkter ska kunna hanteras 

smidigt och utan att de går sönder under transporten och ge en smidig 

hantering av komponenter inne i fabriken. Om detta behov skulle kunna 

tillgodoses bättre eller till mindre kostnad på något annat sätt så skulle kunden 

troligen byta till detta. 

 

Det är även viktigt att tänka på att kunden ofta kan vara två personer vilket 

alltid är fallet i Vidas fall eftersom de bara säljer sina produkter till andra 

företag. De två kunderna är dels beställaren, den personen som gör 

beställningen och betalar för produkten och den andra kunden är användaren 

som ska använda sig av produkten och vara den som hanterar produkten 

dagligen. Användaren kan ofta vara flera personer medan beställaren ofta bara 

är en person. Dessa två kunder har ofta helt olika syn på produkten och olika 

krav på den. Beställaren ofta är en chef eller inköpare som inte själv kommer 

att använda produkten och ofta har fokus på ekonomiska aspekter. 

Användaren är en person som ska använda produkten och därför lägger stor 

vikt vid att man är bekväm med produkten och att den passar in i och helst 

underlättar det dagliga arbetet. För att ha en lyckad produkt är det viktigt att 

båda dessa kunder är nöjda med produkten och det är därför viktigt att man 

får bådas åsikter och behov vid utveckling av en ny produkt. [18] 
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4.1.1.1 Kundkontakt  

För att hitta dessa behov är det viktigt att man har goda kontakter och 

relationer med sina kunder. Något som också förstärks då man utför arbetet 

för att hitta dessa behov i och med att man får djupare inblick i kundens 

situation och arbetssätt vilket skapar starkare band mellan företagen. Arbetet 

skickar även starka signaler till kunden att man är ett företag som vill 

utvecklas och är långt framme när det kommer till utveckling och 

kundanpassning. Samarbete för att få fram nya produkter gör även att 

företaget inte kan ersätta en sådan leverantör lika lätt eftersom detta arbete då 

går förlorat.  

 

 

4.1.1.2 Kontaktskanaler 

Kontakten med kund utförs idag till största delen via mejl och i andra hand 

via telefon då detta ger en mer personlig kontakt vilket stärker kundkontakten. 

Mycket kan dock utredas lättast via mail vilket också föredras av många 

större kunder. Utöver mejl och telefon är det några få kunder som skickar 

ordrar via fax. Säljarna åker även ut till kunderna för att få en mer personlig 

kontakt och få en bild av kundernas verksamhet.  

 

 

4.1.1.3 Feedback från kund 

Utöver ordrar och förfrågningar på olika produkter så inkommer även en del 

feedback och reklamationer från kunden. Detta kan vara olika typer av 

leveransproblem som att man har fått fel antal eller förseningar. Andra fel kan 

vara att det är något fel på produkten som att spikar sticker ut eller att virket 

är skadat eller finns mögel på det. I dessa fall brukar kunden skicka med 

bilder så man synliggör problemet och tydligt visar vad som är problemet 

vilket underlättar reklamationsarbetet.  Vid allvarligare fel så fylls ett 

formulär i för reklamationer (se bilaga) där man fyller i orsaken till 

reklamationen och vilka åtgärder man gjorde mot kund och vilka åtgärder som 

görs på Vida Packaging och kommentarer från produktionen på dessa 

åtgärder. Dessa formulär går man sedan igenom på säljmötena för att se vilka 

förbättringar man kan göra eller på annat sätt förhindra att samma fel 

upprepar sig.  
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Något som försvårar reklamationerna och om man ska göra någon åtgärd eller 

inte är att man är en träindustri och trä är ett levande material. Detta gör att 

förutsättningarna har stor betydelse för materialet och gör att det är svårt att 

ha en produktion med produkter helt utan fel under missgynnsamma 

förhållanden.  

 

Trots detta så är det viktigt att Vida Packaging tar upp alla reklamationer, 

därigenom så får man en uppfattning om hur stort problemet är och man kan 

vidta åtgärder rätt om det bara verkar vara ett litet fel så kan det vara ett fel 

som återkommer ofta utan att man har någon riktigt uppfattning om det och 

därigenom ger en stor kostnad för företaget.   

 

 

4.1.1.4 Fler kontaktskanaler 

Så i dagsläget så sker nästan all kontakt med antingen mail eller telefon och 

mycket av kontakten hålls av säljarna och kundservice. För att öka kontakten 

med kunden generellt men även kontakten med produktionspersonal som 

produktionsledare och liknande så skulle man kunna göra fler kontaktsvägar 

för kunderna.  

 

Ett alternativ skulle vara att modifiera hemsidan så kunderna på ett smidigt 

sätt skulle kunna få kontakt och lägga förfrågningar direkt på hemsidan. Olika 

typ av ärenden skulle kunna tas emot på hemsidan som olika typer av 

synpunkter och förbättringsåtgärder utan för den delen vara en reklamation. 

Problem som man har märkt under arbetet och klagomål som man har fått från 

personalen skulle lätt kunna skickas in direkt till Vida Packaging där 

produktionen direkt kan läsa de olika inkomna ärendena utan att det behöver 

gå via säljarna först. De inkomna ärenden kan sedan gås igenom inom 

produktionen i mindre förbättringsgrupper där man försöker komma på 

lämpliga förbättringar för att eliminera även de mindre problemen som 

användarna upplever. Tanken med systemet är att kontakten ska vara lättare 

och mer direkt än med de andra kontaktskanalerna där man kan komma med 

bara små synpunkter eller behov av en ny produkt utan att man binder upp sig 

för att köpa den i ett senare läge. På så sätt får man in mer information från 

kunderna och man har mer underlag för att utveckla nya produkter, men 

eftersom verktyget i sig är utformat så att kunden kan komma med mer lättare 

förfrågningar utan att ha några förbindelser senare så är det viktigt att man gör 

en utvärdering om behovet är tillräckligt stort i branschen för att det ska bli 

lönsamt att producera och ta till marknad i ett senare skede.  
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Utmaningarna med att få igång ett sådant system är självklart själva 

modifieringen av hemsidan där man måste lägga in en enkel funktion för 

kunderna att lätt kunna komma med synpunkter, för detta behövs 

programmering och modifiering av hemsidan både för hemsidan men också 

för hanteringen av informationen som man får in så det kommer till ett 

lättåtkomligt ställe för alla berördra och intresserade. Men ett annat och 

troligen större utmaning är att få kunden att börja använda systemet i det 

syftet som det är tänkt där man kommer med lättare förfrågningar. I detta 

arbete är det viktigt att i första steget göra kunden medveten om den nya 

kontaktvägen så de börjar använda den och i det andra steget få kunden att 

börja komma med fler synpunkter som kommer upp i det dagliga arbetet på 

företaget. Även mindre synpunkter som annars inte hade kommit fram är 

viktiga. Detta är till stor hjälp när Vida Packaging ska komma på nya 

produkter och förbättra sina befintliga produkter.  

 

 

4.1.1.5 Kundbesök 

Den tredje vanligaste kontaktkanalen är att säljarna åker på kundbesök hos 

kunderna där man får en mer personlig kontakt med kunden och kan se deras 

anläggningar. Hur ofta man gör besök hos kunden varierar från kund till kund 

man kan vara någon gång per år. Eftersom säljarens jobb är att sälja företagets 

produkter så är det detta som är den helt klart största proriteringen ute och vid 

kontakt med kund. Säljarna gör ändå observationer som vilka produkter 

kunden använder och om det finns några konkurrerande produkter hos 

kunden. Denna information används framförallt av säljarna för att komma 

med förslag på förbättringar för kunden där man kan använda ett annat typ av 

emballage för det användningsområdet som kunden har tänkt men till en lägre 

kostnad. Olika typer av iakttagelser kan man också gå igenom på säljmötena 

där man kan sprida det man har sett ute hos kunderna till de andra säljarna och 

Vd:n.  

 

Ur ett produktutvecklingsperspektiv är detta ett arbete som säljarna skulle 

lägga större vikt på då det är viktigt att ta in och få största möjliga mängd 

information från kunderna. Dock är säljarnas första arbetsuppgift att sälja 

vilket gör att denna uppgift inte får kompromissas för att man ska få ökad 

information om kunden utan att hitta en avvägning som både säljarna och 

ledningen är bekväm med.  
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Istället för att säljarnas fokus går över på att samla information om kunderna 

så är det önskvärt att även produktionspersonal och annan personal gör 

kundbesök för att få en bättre bild av kundernas verksamhet och hitta möjliga 

förbättringar.  På så sätt får de i produktionen en bättre bild av hur 

produkterna de tillverkar används vilket är viktigt i framtagandet av nya 

produkter. Samtidigt blir det mer tydligt för kunderna att det är frågan om 

förbättringsarbete och underlagsuppbyggnad vilket inte är lika tydligt om det 

är en säljare som gör arbetet.  

 

Undersökningar hos kunderna skickar även en stark signal till dem att man är 

en seriös leverantör som ligger i framkant när det gäller förbättringsarbete och 

hela tiden lägger kundens behov främst när det gäller framtagandet av nya 

produkter och förbättringar. Vilket också stärker företagsnamnet och skapar 

förutsättningar för fler kunder och högre lönsamhet.  

 

Vid denna typ av arbete är det viktigt att man är tydlig med kunderna och har 

förståelse mellan alla parter vad det är för arbete man ska göra och varför man 

gör det och vilka fördelar det kan innebära för kunden. Detta är viktigt då man 

kommer att studera deras arbete och det är då viktigt att alla från ledning till 

de på golven är medvetna om arbetet som ska göras. Alla företag är inte 

bekväma med detta, det kan bero på arbetssätt eller arbetsmetoder som man 

ser som en konkurrensfördel och man därför inte vill ska spridas till andra 

parter eller att man tycker att det tar för mycket tid av det dagliga arbetet för 

att man ska vilja göra det eller av annan anledning så vill man inte göra det. 

De företag som har kontaktats i samband med detta arbete har dock varit 

positiva till denna typ av arbete då man tycker det är viktigt att ha leverantörer 

som är engagerade och förstår deras produkter och produktion.  

 

När det kommer till denna typ av arbete så finns det två huvudsakliga sätt 

man kan utföra det på och det är Iakttagelse och intervju och för att få en så 

utförlig bild som möjligt bör en kombination av de båda göras. 
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4.1.1.6 Iakttagelse 

Iakttagelse handlar om att man studerar hur användarna använder den produkt 

som man producerar och på olika sätt sätter sig in i arbetet och dokumenterar 

detta för att använda vid framtagandet av nya produkter eller förbättringar av 

befintliga.  

 

Ett sätt att göra detta på är att dokumentera arbetsmoment och arbetsätt 

genom fotografering eller filmning. De olika dokumenteringssätten är bra för 

olika ändamål vilket gör att det är bra att ha tillgång till båda vid besök hos 

kunden. Film är bättre för att visa arbetsätt och arbetsmetoder då man inte kan 

dokumentera detta med bara ett kort. Filmer är också mer självförklarande då 

en bra film visar i stort sett allt man vill visa. Kort är användbara då man ska 

dokumentera produkter och annat som kan beskrivas trots att det inte är 

rörligt. Korten kan ofta behöva en beskrivning i form av en text eller annat 

sätt om inte den som har tagit kortet är närvarande och kan förklara kortet. De 

har också den fördelen att de är lättare att hantera och tar inte lika stor plats 

vid hantering via mail eller annan hantering i en databas. Många filmer är 

också tidskrävande om man ska gå igenom dem på ett möte medan man 

snabbt kan gå igenom bilder för att få inspiration.  

 

Det som är extra viktigt att dokumentera med film är genvägar och 

reflexmässiga saker som arbetarna gör utan att de tänker på det och verkligen 

gå till grunden med varför de gör dessa saker. Om det är säkerhetsaspekter 

eller att arbetet utförs på ett onödigt oergonomiskt sätt är det viktigt att man 

utformar produkten så att rätt sätt att använda produkten är mer intuitivt. 

Annars måste andra åtgärder utföras i form av information eller utbildningar.  

Vid all typ av iakttagelse så är det viktigt att man låter det ta tid och inget som 

man kan stressa igenom. Detta är på grund av att man måste sätta sig in i alla 

arbetsmoment och de som arbetar på arbetsplatsen måste känna sig bekväma 

med de nya personerna på arbetsplatsen och inte utföra arbetet på ett annat 

sätt än vad de gör i vanliga fall.  

 

Ett annat sätt att sätta sig in i arbetet hos kunderna är att själv göra 

arbetsmomenten. Genom att själv sätta sig i användarens sitts så får man 

känna på produkten som det är tänkt att den ska användas vilket ger en unik 

insyn och gör att man delar samma erfarenhet eller problem som kunden 

upplever. Detta gör det lättare att förstå de problem som kan finnas och förstå 

vilka åtgärder som måste göras. 
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För de anställda ute i produktionen och produktionsledare ute i produktionen 

så är det ständig tidspress på grund av en slimmad organsiation vilket gör det 

svårt för längre besök hos kunderna. Vissa av produkterna har dock ett visst 

säsongsmönster där det är som mest på våren, sommaren och början på 

hösten, detta gäller främst kabeltrummor då man inte kan lägga ner kabel på 

vinterhalvåret på grund av tjälen i marken. Detta gör att det kanske skulle vara 

möjligt till någon typ av kundstudie under den lugnare delen av året. [19] 

 

 

4.1.1.7 Intervju  

När det kommer till intervjuer så finns det en del som är viktigt att man tänker 

på. För det första så är det viktigt att man har en stor spridning på dem som 

man intervjuar så man får synpunkter från alla och inte glömmer någon viktig 

målgrupp. Det ska både vara erfarna arbetare och mer nykomna från högre 

tjänstemän och chefer till alla typer av arbetare.  

 

Själva intervjun ska sedan utföras så att den som blir intervjuad känner sig 

bekväm och ska vara mer som ett samtal där man går djupare på de saker som 

kommer fram som är av intresse och har betydelse för intervjuaren. Det är bra 

att börja med breda frågor där den som blir intervjuad får berätta om sin 

arbetsdag för att sen ställa mer specifika frågor och hela tiden gå till grunden 

varför man gör på det viset för att komma till grunden. Så även när det gäller 

intervjuer är det viktigt att ha tålamod och vara öppen för att ha en till synes 

avslappnad diskussion där man pratar om allt som den intervjuade vill prata 

om innan man kommer in på det som var av betydelse för undersökningen. 

Det kan kännas som man tar en omväg för att komma fram till det som 

verkligen är av betydelse för den som intervjuar men annars finns risken att 

man inte får ut något av värde över huvud taget. Det kan också innebära att 

man får fram saker som man inte alls hade tänkt på innan och som senare har 

stor betydelse för framtagandet av nya eller förbättring av befintliga 

produkter.  
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För att dokumentera det som sägs på intervjun så är en ljudinspelning att 

föredra framför att intervjuaren tar anteckningar under intervjun. Dels så är 

det svårt för intervjuaren att hinna skriva ner allt relevant som sägs och dels 

kan det vara störande för den som blir intervjuad. Med en ljudinspelning så 

kan man ha full kontakt med den intervjuade och i efterhand ta ut det 

relevanta ur ljudinspelningen då man har möjlighet att pausa och lyssna flera 

gånger. Man måste dock vara tydlig med den som man intervjuar med att man 

spelar in så denne är medveten och bekväm med detta. [19] 

 

Ett alternativ till personliga intervjuer är undersökningar som man skickar ut 

eller som personerna i fråga får göra på sin dator eller online. Saker att tänka 

på när man gör undersökningar är att man lägger extra tid på formuleringen av 

frågorna så att de är lätta att förstå och det inte finns utrymme för 

missförstånd utan för den delen vara onödigt krångliga. Det är också viktigt 

att man anpassar undersökningen för målgruppen som ska göra den. När det 

gäller internet och datorbaserade undersökningar så är det bra att den som gör 

undersökningen ser hur långt man har kommit i undersökningen för att hålla 

motivationen uppe för att fullfölja alla frågor. Frågorna ska helst ha möjlighet 

att skriva fritext och/eller lämna någon sorts kommentar efter och minst en 

fritext fråga där man kan skriva fritt det som man kommer på. När man sedan 

har gjort klart undersökningen så är det en god idé att man själv gör och går 

igenom undersöknigen så man upptäcker om det är några fel eller 

otydligheter. Denna typ av fritextundersökningar är svårare att hanterar i 

efterhand men ger betydligt mer då kunden kan skriva ner mer specifika svar. 

Viktigt vid utskicket av undersökningarna är att man är tydlig med vikten av 

undersökningarna så att kunderna i möjligaste mån fyller i undersökningarna.   

Ett exempel på en webbaserad undersökningssida som man kan använda är 

Surveymonkey. Där kan man skapa undersökningar som de tillfrågade sedan 

gör på internet efter undersökningen är gjord kan man sedan undersöka svaren 

och det finns även olika presentationsverktyg som diagram och liknande.  

Fördelen med undersökningar framför fysiska intervjuer är att man kan få 

många svar i förhållande till den tid som man lägger ner. Den större mängden 

personer gör även att man får ett statiskt resultat vilket man inte får från 

intervjuerna då man ofta bara intervjuar några personer och dessa är helt 

anpassade efter den intervjuade personen. Intervjuns styrka är att man går mer 

på djupet vid rätt utförande och därför kan få ut mer användbar information.  

För Vida Packagings del så skulle intervjuer kunna utföras ihop med 

kundbesöken vid den lugnare delen av året. Undersökningarna skulle sedan 

kunna användas som ett komplement resten av året då man har mindre tid.[20] 
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4.1.2 Anställda 

De anställda utgör kunskapen i företaget det är därför viktigt att man ser till 

att hela tiden utveckla den kunskapen och se till att man hanterar och tar vara 

på den kunskapen. En del i det att lyssna på de anställda och få dem att känna 

sig sedda och att de har betydelse för företagets framgång. För det måste man 

skapa en kreativ och öppen företagskultur där de anställda känner sig 

trygga.[21] 

 

 

4.1.2.1 Problem 

Problem i produktionen eller andra delar av ett företag är egentligen 

förbättringsmöjligheter det är därför viktigt att man dokumenterar dessa så 

man komma på förbättringar som kan innebära framtida förbättringar och 

effektiviseringar för företaget. Problem och störningar i produktionen är 

framförallt underlag för processinnovationer då de ofta leder till 

effektiviseringar eller förändring av arbetssätt.  

 

Hanteringen av problem på Vida Packaging går till så att om det uppstår något 

problem eller produktionstörning så informeras närmaste chef eller 

produktionsledaren som beslutar om åtgärd eller om det är mer allvarliga 

problem så informeras produktionschefen för beslut. Under nattskift så finns 

inga chefer eller produktionsledare vilket gör att arbetarna får lösa problemet 

själva eller se till att informationen kommer till produktionsledaren dagen 

efter. Detta sätt att hanterar problemen är tidseffektivt då det är korta 

beslutsvägar och relativt få måste vara inblandade för att fatta ett beslut. Faran 

med detta arbetsätt är dock att man inte kommer till botten med problemet och 

att man inte gör den bästa lösningen som är mest tidsbesparande i det långa 

loppet eftersom man inte behöver åtgärda fler problem på grund av den 

lösningen som man valde. Det finns också risk att mindre problem inte allt 

kommer upp eller utreds.  
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Tabell 1. Exempel på felanmälning mall. 

 
För att undvika dessa två saker så finns det vissa åtgärder man kan vidta. För 

att undvika att man missar problem i produktionen kan man ha någon typ av 

dokumenteringsmöjlighet på varje arbetsstation eller maskin där de anställda 

kan skriva upp problem som uppstår. Det kan vara något så enkelt som ett 

block eller för att det ska vara mer synligt en liten White board. Där skriver 

arbetarna sedan upp alla problem eller produktionsstörningar stora som små 

från att redskap är dåliga till att komponenterna som måste kasseras till att en 

maskin går sönder. De olika problemen bör sedan markeras på olika sätt 

beroende på vilket stadie de är i. Från att de har påbörjats att utredas till det att 

de är lösta. Detta kan lätt göras med olika färger eller på annat sätt så man 

tydligt ser hur långt man har kommit i arbetet(se Tabell 1) Exempel på 

uppbyggnad av en sådan mall kan ses i Bilaga 1. 

 

För att undvika att man väljer den smidigaste lösningen för stunden vilket 

kommer skapa mer arbete senare så kan man använda sig av en metod som 

Toyota har utvecklat. Det är 5 varför eller ”the 5 why´s” metoden går ut på att 

man ska fråga varför till man kommer till den absoluta grunden till problemet 

vilket brukar vara runt 5. Med denna metod så riskerar man inte att åtgärda 

saker som egentligen inte är ursprunget till problemet vilket gör att man 

åtgärdar felet en gång för alla vilket förhindrar att samma fel kommer tillbaka.  

För att metoden ska fungera så måste den som använde den ha djupgående 

kunskap om problemet för att kunna gå till det verkliga grunden i 

problemet.[22] 
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4.1.2.2 Förslag 

Förbättringsförslag från de anställda är viktiga då det är de som har den 

största inblicken och har störst chans att se möjliga förbättringar. Det ger även 

den anställda bekräftelse och visar att deras synpunkter är viktiga vilket ger en 

förbättrad företagsmiljö. 

 

På Vida Packaging har man tidigare haft ett belöningssystem för de anställda 

som kommer med lyckade förbättringar. Detta är något som har tagits bort då 

man tycker att det ingår i den anställdas arbetsuppgifter att komma med 

förbättringar som man ser i sitt dagliga arbete. Om någon har förslag på något 

som kan förbättras så tar denna detta vidare till sin chef eller 

produktionsledaren som sedan tar förslaget vidare för att besluta om det är en 

förbättring som ska genomföras eller inte. [21] 

 

Att ta bort belöningssystemet kan ha varit rätt åtgärd då man har sett hos 

många företag som har liknande system att det försämrar samarbetet på 

företaget. Detta beror på att man är rädd för att diskutera idéer och synpunkter 

med arbetskollegor för att man tror att dessa kommer sno de idéer man har 

och gå med dessa till chefer för att sedan få belöningspengar. Detta är något 

som man verkligen inte vill ha då det är ofta genom diskussion som dessa 

saker kommer fram och man kommer på lämpliga förbättringar. Detta 

försämrar givetvis också stämningen på företaget då diskussion är en viktig 

del för att skapa bra stämningen på företaget, detta leder sedan till dålig 

arbetsmoral och andra negativa effekter. Så individuella belöningar till 

förbättringar kan ofta ha negativa effekter på arbetsmoralen utan för den delen 

generera fler förbättringar till företaget. Företaget måste dock vara tydligt med 

att man värderar nya idéer högt och värderar folk som vill förbättra och arbeta 

för en bättre arbetsplats. Ett alternativ till individuella belöningar kan istället 

då vara att man belönar hela avdelningar eller arbetsgrupper när någon 

kommer med ett förbättringsförslag som genomförs. På så sätt får man en 

bättre stämning genom gruppen där man peppar varandra till att komma med 

förslag och detta kan mer komma in i de dagliga diskussionerna på företaget. 

Belöningarna behöver inte vara något stort och märkvärdigt utan bara att man 

uppmärksammar att man värdesätter det och uppmärksammar personerna som 

kom på idén. Det bidrar till en bättre företagsstämning och ett företag där 

personalen i större utsträckning ser sig sedda. 
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4.1.2.3 Företagskultur 

Genom dessa åtgärder så kan man få en bättre företagskultur där personalen 

trivs med sin arbetsgivare och sina arbetskamrater där man känner sig sedd 

och arbetet är av värde för arbetsgivaren. Med en kreativ och öppen 

företagskultur får man fram fler idéer och förslag som kan leda till stora 

förbättringar vilket gör företaget mer konkurranskraftigt och lönsamt. En bra 

arbetsmiljö för de anställda där de anställda mår bra gör också att 

sjukfrånvaron minskar vilket minskar kostnaderna för företaget. Många av 

förbättringarna från de anställda kan vara smidigare arbetsätt och förändringar 

för att minska olycksrisken vilket förhindrar stora plötsliga kostnader för 

företaget. Så genom att få en kreativ och god arbetsmiljö så skapar man 

förutsättningar för att dramatiskt öka kreativiteten vilket leder till nya 

lösningar vilket ökar intäkterna samtidigt som det leder till mindre kostnader. 

Därför är det en viktig åtgärd för att öka konkurrenskraften hos ett företag.  

 

 

4.1.3 Marknadsanalys 

För att man ska tillverkar rätt produkter som är aktuella för marknaden så är 

det viktigt att man gör marknadsanalyser, där man kontrollerar marknaden, 

konkurrenter och vad det finns för konkurrerande produkter. Det är även 

viktigt och kolla på framtiden och var det finns för trender och var marknaden 

ser ut att vara på väg. Genom att ha bra koll på marknaden så har man goda 

förutsättningar att leverera rätt produkter som är efterfrågade av kunderna. För 

att lyckas med detta finns det hjälpmedel och en rad med saker att tänka på. 

 

   

4.1.3.1 PESTLE 

PESTLE-analys är ett hjälpmedel som likt SWOT-analys hjälper en att hitta 

alla aspekter genom att kolla från en synvinkel i taget. PESTLE är ett 

akronym för de olika synvinklar som man studerar företaget ur vilka är 

Politiska, Ekonomiska, Sociala, Teknologiska, Juridiska(Legal) och 

Miljömässiga(Enviromental).  

 

Politiska – Olika politiska åtgärder som kan komma att påverka företaget som 

ändring av skatter, handelshinder och tullar. Detta gäller allt som påverkar 

företaget alltså både politiska åtgärder i både det landet som man har 

tillverkningen och de länder som man säljer till. 
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Ekonomiska – I de ekonomiska aspekterna kommer faktorer som ränteläge, 

växelkurs och inflation in. 

Sociala – Sociala faktorer som påverkar företaget kan vara befolkningens 

åldersfördelning, attityd och hälsa. 

Teknologiska – Teknisk utveckling vilket ger möjlighet till ökad automation 

och forskning inom branschen är exempel på tekniska saker som påverkar 

företag. 

Juridiska – Olika typer av lagar som kommer eller kan komma som 

jämställdhetslagar eller arbetsskyddslagar. 

Miljömässiga – Miljömässiga aspekter som miljö och klimat och hur det 

kommer att påverka företaget och vilka anpassningar man måste göra.  

 

Genom att granska företaget från en synvinkel i taget minskar risken för att 

man glömmer viktiga aspekter. Det är viktigt att man är en bred grupp 

bakgrundsmässigt och har djup kunskap i företaget för att analysen ska bli så 

bra som möjligt och allt relevant kommer med. När analysen är genomförd så 

utgör den en bakgrund för framtida beslut som man hela tiden ska ha i 

baktanke när man tar viktiga beslut då den utgör förutsättningarna som 

företaget ska rätta sig efter i framtiden. Analysen gäller fram till nästa analys 

genomförs vilket ska göras med jämna mellanrum och vara del av en rutin. 

Tiden emellan gångerna bör inte vara så lång att den gamla hinner bli helt 

inaktuell men samtidigt inte oftare att den gamla behöver en riktig 

uppdatering, detta beror på vilken bransch man tillhör och hur snabba 

förändringar det är i branschen. För Vida Packaging skulle man kunna göra 

analysen mer sällan och ändå ha en aktuell PESTLE att jobba efter.[23] 

 

 

4.1.3.2 Marknadsundersökningar 

En viktig del av marknadsanalys är att ta reda på vad som efterfrågas från 

marknaden. Detta får man genom att lyssna på kunderna och genom 

undersökningar där man får fram vad kunden efterfrågar och kundens behov. 

Lämpliga sätt att gå till väga för att få kunden att berätta dessa gicks igenom 

tidigare i rapporten under ”Kundbesök” och ”Intervju”.  
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4.1.3.3 Konkurrenter 

Utöver kunderna så är det viktigt att hålla koll på konkurrenterna och vad de 

erbjuder kunderna både vad det gäller produkter och andra tjänster och 

service.  Ett enkelt sätt är att genom konkurrenternas hemsidor få en snabb 

bild av deras produkter och vad de erbjuder sina kunder. Eftersom hemsidan 

ofta är ett medel för att skapa intresse hos kunderna och stärka bilden av 

företaget så är det ett bra sätt att se vad konkurrenterna trycker på som deras 

konkurrensfördelar och presenterar troligen stolt nya produkter. 

 

Den vanligaste vägen Vida Packaging idag kommer i kontakt med 

konkurrenternas produkter är när säljarna är ute hos kunden och ser dem eller 

att ledningen ser konkurrerande produkter på fritiden som man tar en bild av 

och sedan tar tillbaka till företaget. Produkter som säljarna har sett kan ofta 

nämnas på säljmötena där de sedan diskuteras, ledningens bilder skickas ofta 

på mail till berörda för att få inspiration och sparas sedan på den individuella 

datorn.  

 

Viss kontakt kommer man ofta med konkurrerande produkter i vardagen och 

fritiden vilket tydliggörs av bilder som ledningen har tagit när dem har varit 

på olika stormarknader där konkurrerande produkter har använts. Därför 

skulle man kunna öka mängden kort genom att uppmuntra övrig personal till 

att ta kort på konkurrerande produkter och nya lösningar hos konkurrenter och 

liknande. Någon sorts belöning skulle också kunna ges till den som tar flest 

gynnsamma kort för att ytterligare sporra personalen till detta.  

En liknande grej har genomförts tidigare på företaget då man hade ett pris till 

den på företaget som tog flest bilder på olika loggor på pallkragar på fritiden. 

Detta gjorde man som en fiffig lösning på att hitta potentiella kunder som man 

kan kontakta för framtida försäljning av pallkragar. 

 

 

4.1.3.4  Mässor 

Mässor är ett bra tillfälle att både få koll på trender och se konkurrenter och 

deras produkter. Då det på de större mässorna ofta samlas de ledande 

företagen från hela branschen.  

 

Vida Packaging har stor närvaro på mässor då man deltar på alla större 

mässorna i Sverige men även i Europa. De större mässorna som man brukar 

ställa ut på är: 



71 

Interpack – Interpack I Düsseldorf är den största mässan som Vida 

Packaging brukar besöka. Med över 160 000 besökare och 2 700 utställare så 

är det en gigantisk mässa och världens största inom packetering och 

emballage. Med 60 % utländska besökare så är det en internationell mässa 

med stora möjligheter att knyta internationella kontakter som kan leda till 

framtida affärer. För mer information om mässan.[24] 

 

Wire and Tube- Mässan är likt Interpack också förlagd i Düsseldorf men är 

inte inriktad på allt emballage utan för Vida Packagings del inriktad på 

kabeltrummor. Även denna mässa är en internationell mässa med nästan 

70 000 besökare från 100 länder och över 2 000 utställare.[25] 

 

Elmia subcontractors – Är en mässa för underleverantörer till 

tillverkningsindustrin och anordnas på Elmia i Jönköping, mässan har 14 000 

besökare och 1 200 utställare. Vida Packaging brukar ställa ut på denna mässa 

men valde i år att inte ställa ut för att istället satsa på att ha ett eget öppet hus 

för att visa upp Vidas olika anläggningar. [26] 

 

Affärsracet – Är en lokal mässa för den lokala och intreprenörstäta 

Gnosjöregionen som Hestra tillhör. Här ställer lokala företag ut och visar upp 

sig för varandra och för allmänheten. Det kommer även personer från 

näringsliv och forskare och håller seminarier och föreläsningar.  

Utöver dessa så finns det en rad andra mässor som Vida Packaging brukar 

besöka. [27] 

 

Processen för att ställa ut på en mässa brukar vara att någon av säljarna 

kommer med önskemål att de vill ställa ut på en mässa som passar för de 

områden som de har ansvar för. Vd:n eller ledningen tar sedan beslut om man 

ska ställa ut eller inte efter om man tycker det är relevant och viktigt att man 

är representerade och vad det kan ge för positiva effekter för företaget. Efter 

att man har beslutat att man ska ställa ut på en mässa så är det ofta säljaren 

eller flera säljare som är ansvariga sköter planeringen för mässan. Det är 

framförallt säljarna som sedan besöker mässorna men händer även att Vd och 

produktionschefen besöker mässorna men uteslutande säljarna som sköter 

montern.  
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Mässorna används idag framförallt för att knyta kontakter med potentiella 

kunder på mässan som kan leda till framtida affärer för företaget. Mässorna är 

även en viktig del att få företaget att synas utåt och ge positiv publicitet till 

företaget. Eftersom säljarna är ansvariga för montern och någon måste vara i 

montern för att representera företaget hela tiden så är det svårt för dem att 

även gå runt och kolla på mässan och få inspiration och se nya produkter 

vilket gör att denna typ av arbete brukar bli lidande under mässor men görs 

till viss del under mässorna.  

 

Detta är ett område som kan förbättras när det gäller arbetet med mässor. Det 

skulle kunna göras genom att det alltid är någon utöver säljarna och de 

ansvariga för montern som besökte mässorna och letade inspiration och 

information under mässorna. Likt arbetet med behov letande hos kunderna så 

är det viktigt att man även här dokumenterar det man ser via att ta kort eller 

filmar så man har det dokumenterat och kan visa det för resten av företaget 

vid ett senare tillfälle.  

 

 

4.1.4 Informationshantering  

Med ett lyckat sätt att samla information från både konkurrenter i form av 

mässor och vardag och kunder i form av kundbesök med intervjuer och 

användarstudier så får man stora mängder information i form av bilder, filmer 

och textdokument. För att man ska ha någon nytta av dessa måste man ha ett 

effektivt sätt att hantera denna information på så man lätt kan få upp den filen 

som man är ute efter när man behöver den.  

 

Idag har man på Vida Packaging relativt lite bilder och i stort sett inga filmer 

att hantera inom företaget, det är kanske därför man inte har något riktigt 

system för att hantera dessa. Bilderna delas ofta mellan kollegorna via mail 

och den som har tagit bilderna sparar dem på sin dator men man har inget 

gemensamt ställe för att samla dessa bilder där alla kan komma åt dem. 

Men om man ska öka underlaget för innovationer vilket effektivt görs genom 

bilder och filmer så måste man ha ett effektivt sätt att hantera detta.  
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4.1.4.1 Databas 

Ett effektivt sätt att hantera stora mängder information är att bygga upp en 

databas. I detta fall skulle databasen innehålla allt som är relevant för 

innovationsarbetet på Vida Packaging bilder på konkurrerande produkter från 

mässor och som personalen sett ute. Även Kundrelaterad information som 

bilder och filmer från användarstudie, ljud och textfiler från intervjuer och 

undersökningar samt reklamationer och klagomål från kund. I grunden finns 

det 2 olika databaser som man kan välja mellan ett online på internet eller ett 

internt på företaget i dess egen databas. Beroende på vilket man väljer så finns 

det olika sätt man kan hantera informationen och det finns fördelar och 

nackdelar med båda.  

 

Online databas – Det finns en mängd med internettjänster för delande av 

filmer och bilder vilka kan användas som en databas för innovationsunderlag. 

Bland dessa tjänster kan nämnas Tumblr, Flickr, Youtube, Facebook m.fl. 

Dessa lämpar sig olika bra att använda som datorbas beroende på en rad olika 

faktorer som vad man kan dela, möjlighet till att begränsa åtkomst, 

användarmönster med mera. På Youtube kan man bara publicera videoklipp 

och man kan inte göra så videoklippen bara kan visas för vissa personer 

exempelvis de anställda på ett företag vilket minskar möjligheten att använda 

endast Youtube för hantering av innovationsunderlag. Att användarna är vana 

att använda plattformen i privata ändamål kan försvåra att använda samma 

plattform som en professionell syfte. Sajter som kan lida av detta är Facebook 

som är den största av de sociala nätverken och Tumblr som har en struktur 

och är tänkt mer som en blogg.  

 

Ur dessa hänseenden så är nog den bästa tjänsten för detta ändamål Flickr där 

man har möjlighet att ladda upp både bilder och filmer och har möjlighet att 

göra privata album så bara de som man vill får se innehållet. Man har också 

möjlighet att diskutera och lämna kommentarer till bilderna vilket gör att man 

kan berätta vad man vill förmedla med bilden, en del eller en grund till 

diskussion kan även börja direkt på hemsidan vilket kan följas upp på 

nästföljande möte.  
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Med många bilder så måste man ha ett sätt att hålla reda på alla dessa bilder 

och ha möjlighet att lätt hitta den bild man vill. Ett sätt att göra detta är med 

taggar där man taggar bilderna med olika ord och med en enkel sökning kan 

man då hitta alla bilder under denna tag. Bästa sättet är att man har en rad med 

standardtags som man sorterar bilderna och filmerna under så alla inom 

företaget vet vad man ska söka på för tags för att hitta det man söker.  

 

Det finns även en del tjänster som är en blandning mellan intern och online, 

ett exempel på en sådan tjänst är dopbok där man kan ha en mapp på datorn 

som man väljer att dela med de personer man vill. Man kan även logga in 

externt och kolla på de filer som man delar med andra. Dessa tjänster har till 

stor del samma uppbyggnad som en interndatabas med den fördelen att man 

kan komma åt filer även utanför arbetet och även dela dem med folk utanför 

företaget.  

 

Nackdelarna med ha databasen online är att man kan behöva ändra datorfilter 

för att möjliggöra åtkomst till de hemsidor som man behöver komma åt vilket 

är fallet med Vida Packaging då dessa sidor är blockerade. Det kan även vara 

lättare för utomstående att komma åt materialet som ligger ute vilket inte 

borde vara något problem i de flesta fall då detta material ofta inte har något 

värde för andra än de som gör innovationsarbetet. Det kan dock vara känsligt 

material som har kommit med som fångar processer eller annat som är 

känsligt material för kunderna och deras konkurrenter. Detta kan vara 

effektiva tillverkningsprocesser och annat som har fångats på film, kunderna 

är då noga med att detta inte kan hamna i konkurrenternas händer. Den största 

nackdelen eller utmaningen kan nog ändå vara att få alla inblandade att 

använda den nya plattformen vilket kräver arbete och upplärning av personal 

som inte är vana vid att använda denna typ av plattform. Det måste också 

skapas en rutin bland de anställda att de går in med jämna mellanrum och 

kollar igenom det nya bilder och filmer som har kommit upp och deltar i 

diskussionerna om bilderna. [28] 
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Intern databas – I En intern databas så kan man istället använda sig av den 

datorbas man har idag och skapa en mapp på den gemensamma disken för 

hela företaget. Genom att skapa en innovationsmapp så kan vem som helst 

inom företaget lägga upp bild, filmer och andra filer som hjälper 

innovationsarbetet. För att tydliggöra bilder och filmer så kan beskrivande 

textfiler med samma namn som bilden eller filmen skapas eller kan pilar eller 

annat synliggöra det viktiga i bilden.För att sortera bilderna så använder man 

olika undermappar för att sortera dem efter olika underrubriker och vad de 

visar och är tänkt att användas för. Man kan även ha en mapp för 

nästkommande möte där man har alla nya bilder som man ska gå igenom på 

mötet, dessa bilder läggs sedan efter mötet i arkivet vilket är mappen med 

undermappar för används område och vad bilderna visar.  

 

Nackdelarna med denna typ av databas är att alla som är inne har full kontroll 

över databasen vilket gör att vem som helst kan ta bort bilder. Att det är 

internt gör även att man utifrån och personer som inte är anställda inte kan 

lägga upp bilder eller i så fall få gå via en person i företaget.  

 

Fördelarna är att det är säkrare än en databas online eftersom det är bara de 

anställda som kan komma åt den. Systemet med mappar gör även att det är 

lätt att lära sig och att de anställda redan från början känner igen sig. Detta 

minskar eller tar helt bort tiden det tar för dem att lära sig systemet, dock 

måste de fortfarande lära sig att använda sig av systemet regelbundet och göra 

det till en regelbunden rutin.  

 

Något som hjälper båda systemen är om man får någon sorts notifikation varje 

gång någon lägger upp något nytt i form av ett mail eller annat meddelande.  
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4.1.5 Samverkan 

Samverkan med andra aktörer i varukedjan blir allt viktigare då inte en aktör 

kan vara fullständig utan att man kan alltid lära sig av varandra och genom att 

knyta tätare kontakter i varukedjan så blir man effektivare vilket skapar värde 

för kunden. Detta är ett arbete som måste börja från första underleverantör 

och ända fram till kunden. I en allt mer globaliserad värld så blir samverkan 

allt viktigare eftersom det blir allt mer konkurrens utifrån vilket gör att man 

måste gå samman och dela information och lära sig av varandra för att kunna 

möte denna konkurrens. [29] 

 

 

4.1.5.1 Kunder 

En viktig del när det gäller kundrelationer ihop med innovationsarbete är att 

genom kontakt få mer information om kunden och deras behov för att den 

vägen kunna skapa produkter som är anpassade för deras behov. Genom detta 

arbete så känner sig kunden sedd vilket skapar ett förtroende hos kunden och 

man kan erbjuda unika produkter som de inte kan inte kan hitta hos någon 

annan vilket skapar långvariga och framgångsrika affärsrelationer som gynnar 

båda parter.  

 

Utöver detta arbete så är det viktigt att kunden får feedback på det man 

förmedlar till företaget då detta tydligt förmedlar till kunden att man ser 

vikten av denna kund och värdesätter denna. Detta kan vara saker som att man 

meddelar åtgärder som man gör för reklamationer så något liknande inte ska 

hända i framtiden eller på annat sätt ger kunden respons på kontakten med 

företaget. 

 

På detta arbete vinner man långa relationer med kunderna vilket genererar 

långvariga och stabila beställningar till företaget. Detta är också något som 

värdesätts vilket gör att de kan acceptera ett lite högre pris än från 

konkurrerande företag utan samma kundkontakt vilket inte inger samma 

förtroende.[30] 

 

4.1.5.2  Leverantörer 

En del av att ha ett lyckat innovationsarbete på ett företag är att ha bra 

relationer med leverantörer. Detta är viktigt då det är underleverantörerna som 

i stor utsträckning avgör om en innovation kan genomföras och hur smidigt 
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den kan genomföras. Med en ny produkt eller innovation så är det stor chans 

att man behöver nya komponenter för att kunna genomföra och tillverka den. 

Då är det underleverantörerna och deras flexibilitet som avgör om man kan gå 

vidare eller inte. Alternativt så måste man använda gamla komponenter vilket 

inte funkar optimalt till den nya produkten. Detta är något som har inträffat 

med den nya pallkragen Vida Light där gångjärnen är gjorda för den gamla 

tjockleken på virke och inte det nya tunnare virket. Detta gör att det blir ett 

mellanrum mellan plankorna när pallkragen fälls ihop, vilket är ett problem 

när de ska bandas under transport för att de böjer sig när man bandar dem. 

Man håller nu på att utveckla ett verktyg för att anpassa gångjärnen till den 

nya tunnare pallkragen.  

 

Med täta relationer med leverantörerna kan man tillsammans utveckla 

produkter som uppfyller personliga behov vilket skapar tillräckligt långa 

beställningar för att leverantören vågar tillverka den nya produkten. Mer säkra 

leverantörsvillkor gör även att leverantören vågar satsa mer vilket kan leda till 

förbättring av produktion och produkter vilket gynnar båda parter. Med täta 

relationer behöver man inte heller vara orolig för att ha alla komponenter man 

behöver till tillverkningen vilket kan äventyra produktionen utan kan 

tillsammans utveckla flöde och transporter som fungerar vilket ger säkra 

leveranser till kunden.[31] 

 

 

4.1.5.3 Företag i samma bransch 

När det kommer allt mer konkurrans utifrån kan det vara ett alternativ att slå 

sig tillsammans med konkurrenter för att tillsammans stärka varandra. Genom 

att bilda kluster så kan man samordna vissa delar av organisationerna för att 

minska kostnaderna. Delar som är väl lämpade för samarbete är forskning och 

utveckling där man kan samla detta i ett gemensamt projekt där man delar på 

kostnaderna samt resultaten från forskningen, detta är extra aktuellt för 

mindre företag där det inte finns utrymme för egen forskning.  

 

För Vida Packagings del så kan detta vara problematiskt eftersom de största 

konkurrenterna är de som ligger geografiskt i närheten av Vidas anläggningar. 

Detta är på grund av att fraktkostnaden är relativt stor del av den slutgiltiga 

produkten vilket gör att det begränsar vilket område man kan sälja 

emballaget. Därför är det svårt att ha långtgående sammarbete i närregionen 

eftersom dessa är konkurrenterna man slåss om mestadelen av 

beställningarna. 
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Vida Packaging är dock med i en branschförening ”Svenska 

förpackningsföreningen” där man går igenom leveransbestämmelser, index 

för branschen och man gör besök hos maskintillverkare. Det ger även nätverk 

och kontakter i branschen vilket kan hjälpa företaget. Dock är det inte mycket 

samarbete med forskning och utveckling.[32] 

 

 

4.1.5.4 Företag i andra branscher 

Ett alternativ till att ha samarbete med företag från samma bransch är istället 

att man har samarbete med företag från andra branscher. Därigenom så är 

risken liten att man konkurrerar om samma kunder vilket gör att det inte finns 

några särintressen vilket gör att man kan gå in i samarbetet helhjärtat. Dock är 

det ju olika branscher vilket gör att det kan finnas begränsningar vad man kan 

lära sig av varandra när det gäller vissa områden som tillverkningsteknik och 

så vidare. Det kan ändå finnas stora möjligheter att lära sig av varandra och 

framförallt så finns det möjlighet att samordna tekniker och specialområden 

för att skapa nya produkter och erbjudande vilket ger verkliga innovativa 

språng för branschen. Det finns även möjlighet att lära sig 

tillverkningsmetoder som används i en bransch som även kan innebära 

effektiviseringar för den andra med små eller inga ändringar av metoden.[33] 

 

 

4.1.5.5 Regional samverkan 

Vida Packaging tillhör Gnosjöregionen genom att man har anläggning i 

Hestra som är en del av Gnosjöregionen. Gnosjöregionen kallar man området 

runt Gnosjö och innefattar Gnosjö kommun, Vaggeryds kommun, Värnamo 

kommun och Gislaveds kommun som Hestra tillhör(Se bild). Gnosjöregionen 

är känd för sitt företagsklimat entreprenörsanda och där man har ett stort antal 

tillverkande företag inom bland annat plast och metalltillverkning. Med 

många företag inom samma område så blir det stark sammanhållning 

mellanföretagen där alla försöker hjälpa varandra för att tillsammans stärka 

varandra och regionen. 
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Figur 15. Gnosjöregionen.[27] 

 

De samarbeten företaget har idag är ganska begränsat när det kommer till 

samarbeten för ökad innovation. Man sitter med i Hestra näringslivsförening 

men här är huvudsakligen andra samarbeten som internet med fiberkabel och 

diskussion om mässor och liknande. Därför finns det stora möjligheter att 

utvidga samarbetet med företag inom Gnosjöregionen där det finns stor 

erfarenhet inom en rad branscher som kan hjälpa för framtida utveckling. 

Eller tillsammans utveckla gemensamma produkter som kan innebära stora 

innovationer för branschen. 
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4.1.5.6 Start-ups 

Det finns vissa forskare som menar att traditionella och etablerade företag inte 

lämpar sig att bedriva innovationsarbete. Det är framförallt radikala 

innovationer man då tänker på vilket innebär stora förändringar av en produkt 

som tar den i en helt ny riktning. Detta är framförallt i förändliga branscher 

och tekniska branscher men gäller till viss del i alla branscher. Det man 

grundar detta på är att de traditionella och etablerade företagen inte har 

samma mobilitet och förmåga att förändra produktion och verksamhet som ett 

mindre nystartat företag har. Det är därför det ofta händer att de stora jättarna 

blir omsprungna av mindre aktörer vid stora skiften inom en bransch. De 

största aktörerna är ofta helt dominerande fram till dess eftersom de är de 

bästa på effektiviseringar och få ut produkter med mindre förbättringar i tid 

till marknaden.  

 

När det kommer till stora innovationer så är det andra faktorer som är viktiga, 

företaget måste vara smidigt och ha en innovativ företagskultur något som är 

svårare att ha på ett stort företag då den innovativa delen lätt blir påverkad av 

det dagliga arbetet vilket minskar innovationskraften. Det finns inte heller 

möjlighet att ha samma lönsamhetskrav på ett innovationsföretag som håller 

på att utveckla nästa stora innovation inom branschen som det stora etablerade 

spelarna.  

 

Alternativen om man vill då del av att effektivt utveckla radikala idéer är då 

att antingen etablera ett nytt företag för detta eller sammarbeta eller bli 

delägare i nystartade företag. Det första är mycket kostnadskrävande då man 

behöver starta upp en helt ny verksamhet helst helt avskild från den andra för 

att inte påverkas av det dagliga arbetet på företaget. Ett annat alternativ är att 

man aktivt söker samarbeten och eventuellt även blir delägare i små 

nystartade företag som håller på med nya och kommande tekniker inom 

branschen. På så sätt äventyrar man inte det etablerade företaget genom att 

tvinga över det till att arbeta med radikala innovationer, men samtidigt så får 

man del av utveckling och kan integrera det mindre företaget och deras teknik 

när den är mogen för detta. Då det större och etablerade företaget kan göra det 

som det är betydligt bättre på nämligen att ta en produkt snabbt och effektivt 

till marknaden. Lite var det detta som hände när företaget köpte upp 

komposittillverkningen i Vetlanda där man tog över en ny och lovande teknik. 

För att detta ska vara gynnsamt så är det viktigt att man är vaksam på denna 

typ av företag så man tidigt kan starta samarbete med dessa.[34] 
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4.1.5.7 Skolor och universitet 

Samarbeten med skolor och universitet kan ge unika nya idéer och nya synsätt 

vilket kan generera förbättringar för ett företag. Många skolor har även som 

mål att bli mer anpassade och förankrade i verkligheten efter företagens 

behov. Därför finns det stora möjligheter för utbyte för båda parter där 

studenter får verkliga problem att lösa och företagen får billig hjälp att lösa 

problem. Samtidigt har studenterna ofta de senaste synsätten från forskning 

vilket kan ge nya synsätt och infallsvinklar för företaget vilket kan hjälpa i 

framtida arbete. Samarbete med studenter ökar också medvetenheten om 

företaget hos ungdomarna vilket underlättar för rekrytering av kompetent 

arbetskraft i framtiden.[35] 

 

 

4.1.5.8 Forskning 

Det mest direkta sättet att få del av forskning som är relevant för branschen 

om man inte har egen forskning är att vara en del och medverka i olika 

innovation- och forskningsinstitut. Ett av de ledande i Sverige är Inventia som 

är inriktade på forskning om skogsindustrin och olika förädlingar man kan 

göra av skogsvaror. Huvudverksamheten för Inventia går ut på att företagen 

som kommer till dem bildar kluster med forskning som är relevant för dessa 

kluster. Det är huvudsakligen företagen i klustret som finansierar forskningen 

men Inventia får även bidrag från andra aktörer som offentliga 

medfinansiärer. I gengäld för att företagen är med och finansierar forskningen 

så är det endast de som får ta del av resultatet. På detta sätt kan företagen 

själva välja vilka kluster man vill vara en del av och välja dem som är 

relevanta för deras företag. Utöver detta så har man gemensamma 

forskningsgrupper med universitet och högskolor på nationell och europisk 

nivå vilket gör att de kan hjälpa med kontakt med relevant forskning från 

högskola och universitet.[36] 
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4.2 Genomförande 

Det första steget kanske är det viktigaste eftersom det är i detta steg som man 

bygger underlaget och det är här man avgör hur framgångsrik man kan vara i 

nästkommande steg. Underlaget är ändå inte till mycket nytta om man inte 

använder det på rätt sätt och ser till att man får ut så mycket som möjligt av 

det underlag som man har.  

 

 

4.2.1 Innovationsmetoder 

För att få ut så mycket av det material och kunskap som man har inom 

företaget så kommer man långt med att bara gå igenom materialet i grupper 

där alla är delar av företaget är representerade. För att ytterligare hjälpa 

kreativiteten och tänka i nya banor finns det dock många innovationsmetoder 

som hjälper när man ska komma på nya idéer. De har olika uppbyggnad men i 

grunden har de i syfte att antingen få deltagarna att tänka fritt och helt släppa 

de ramar och begränsningar som alla människor har eller så har de som syfte 

att mer inrikta tankarna i en riktning så man kan tömma ut sig på idéer inom 

detta område och sedan gå vidare till nästa.  

 

 

4.2.1.1 Genomgång av underlag 

När man väl har samlat in underlaget från alla viktiga parter som kunder, 

konkurrenter, leverantörer med mera så är det viktigt att dra så stor nytta av 

materialet som möjligt. Ett första steg kan vara att bara gå igenom och 

diskutera materialet på möten där alla får komma med sina synpunkter på hur 

man kan lösa eventuella problem eller tillhandahålla en ny produkt till ett 

behov som kunden har.  

 

Genom att bara gå igenom materialet så är det framförallt första tanken som 

man fångar men med diskussion kan man hjälpa varandra att gå djupare vilket 

ger de verkligt givande idéerna vilket gör att diskussionen är viktig vid denna 

typ av arbete. Det är i stor grad personernas erfarenhet som avgör hur 

framgångsrik denna typ av arbete är och spridningen på gruppen då stor 

spridning ger mer givande diskussioner.  
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4.2.1.2 Brainstorming  

Brainstorming är en teknik för att få fram många idéer på kort tid som man 

sedan kan arbeta vidare med. Det finns en rad olika sorters brainstorming men 

i grunden går alla ut på att man i en grupp ska komma på så många idéer utan 

eftertänksamhet utan bara säga/skriva det man kommer på. Det varierar vilka 

ramar där det i vissa fall är mer specifika ramar som man arbetar inom som en 

bild eller visst problem till att man mer fritt kommer på idéer. Generellt så 

brukar det funka bättre med specifika ramar som deltagarna få tänka fritt inom 

då de flesta människor blir mer kreativa om man har ramar då man lätt blir lite 

handelsförlamad och inte kommer på något om man får tänka helt fritt. Även 

hanteringen av idéer varierar från att man gemensamt säger sina idéer när man 

kommer på dem och har en som skriver ner dem till att man själv skriver ner 

sina idéer på små lappar eller post-it och sedan går igenom dem gemensamt 

för att lägga till eller komma med tankar om varandras, det senare kallas 

ibland för Brainwriting.[37] 

 

Vid till exempel framtagande av Vida Light så använde sig företaget av en typ 

av brainstorming då deltagarna fritt fick komma med idéer på hur man kunde 

lösa problemet med billigare emballage till en av de största kunderna. Genom 

diskussion kunde man arbeta vidare på de idéer som kom fram och kombinera 

olika lösningar som till slut blev den slutgiltiga produkten.  
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4.2.1.3 Road map for creative ideas  

Om man vill ha ett komplett verktyg till att komma fram till nya idéer så är 

Road map for creative ideas ett bra alternativ(Se figur 16). Genom att gå hela 

vägen runt ”kartan” så får man många metoder och synvinkar för att tänka ut 

nya idéer, där kartan hjälper deltagarna att definiera ramar för hur man ska 

tänka. Efter idégenereringen så får man även hjälp att förbättra idéerna genom 

komplettering och sammanslagning.  

 

 
 

Figur 16. Road map for creative ideas.[38] 

 

Första steget är att man startar nere till väster (se figur 16) med att definiera 

sin nuvarande situation. Detta göra man genom att rada upp styrkor och 

svagheter som man har idag som företag och sina produkter.  
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Nästa steg är att man genererar idéer genom att gå igenom punkterna i de 

olika rutorna. I den första ”User driven search for ideas” så utgår man från 

kundens synvinkel och genom att gå igenom de olika frågorna så kommer 

man på nya idéer till befintliga kunder eller kunder som man inte har 

produkter till i dagsläget. Nästa ruta är ”solution driven search for ideas” där 

man går igenom de vanligaste sätten man förbättrar produkter på och ser om 

man kan använda dessa metoder även på företagets produkter. Tredje rutan är 

”analogy driven search  for ideas” där man genom bilder vägleder tankarna 

för att komma på nya produkter och idéer, bilderna kan vara helt 

slumpmässiga eller bilder som man fått från tidigare besök på mässor eller 

liknande. Den sista rutan är ”trends of evolution driven search for ideas” där 

man kollar på olika trender och framsteg inom olika områden och kollar om 

det kan användas inom företaget vid tillverkning eller i några av produkterna.  

Efter man gått igenom de olika rutorna på ”kartan” så går man vidare med sin 

långa lista med idéer och går igenom dem och ser om det är några idéer som 

man kan sammanfoga till en gemensam. På så sätt kan man få ner antalet och 

samtidigt förbättra idéerna. Nästa steg är selektering där man ska försöka få 

fram en eller ett fåtal idéer som man tar och jobbar vidare för att ta till 

marknaden. Metoden man använder är jämförelse mellan idéerna vilket 

kommer senare under selektering eftersom man kan använda denna 

selekteringsmetod även vid andra idégenereringsmetoder.[38] 
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4.2.1.4 6 Tänkarhattar 

6 tänkarhattar är ett hjälpmedel för att man som grupp ska på ett systematiskt 

sätt se på ett problem från alla perspektiv. Beroende på vilken hatt man har på 

sig så har man olika perspektiv till problemet. (se figur 17).  

 
 

Figur 17. De 6 symboliska hattarna och vad deras färger står för.  

 

Blå hatt – Är ledaren för processen och ser till att alla får ge sin synvinkel 

och bestämmer när de olika hattarna får prata. 

Vit hatt – Är den som håller koll på vad man redan vet och vad man behöver 

veta mer om. 

Röd hatt – Går på magkänsla och vad den känner för stunden. 

Gul hatt – Ser positivt men också logiskt på de möjligheter som finns på 

problemet. 

Svart hatt – Också logisk men ser hela tiden problemen och negativt på 

problemet. 

Grön hatt – Ser kreativt på problemet och försöker hitta alternativa lösningar 

och har inget kritiskt tänkande.  

 

Eftersom deltagarna tvingas ta ställning mot varandra och argumentera för sin 

åsikt så är denna metod lämplig för grupper som är väldigt homogena och alla 

tycker i stort sätt samma sak och det därför är svårt att få igång en diskussion. 
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En nackdel med denna metod är att den kan verka lekfull eller lite oseriös för 

en utomstående vilket gör att det kan vara svårt att få de anställda på företaget 

att delta. Ett sätt att motverka detta kan vara att inte göra det en del av det 

vanliga jobbet utan göra det på en plats som man inte är van vid vilket gör att 

man släpper på de spärrar som man har från jobbet. [38] 

 

 

4.2.1.5 Deltagare och miljö 

Det är deltagarna som genererar idéerna det har därför stor inverkan vad det är 

för personer som är med vid idégenereringen. Helst ska man ha så stor 

mångfald på gruppen som möjligt där personerna har olika kunskapsområden 

och åsikter vilket leder till givande diskussioner. Optimalt är det om även 

personer utanför företaget deltar i att generera idéer detta kan vara tänkta 

användare av produkten och kunder samt leverantörer men även andra som 

har andra synvinkar på problemet.  

 

Även vilken miljö man vistas i när man utför det kreativa arbetet har 

betydelse för hur lyckat resultatet blir. För att det ska vara optimalt så behöver 

ofta deltagarna komma ifrån det dagliga arbetet och de miljöer som vanligtvis 

vistas i så att deltagarna känner att allt är tillåtet och det inte finns några 

dåliga idéer. Det bör även finnas tillgång till kreativa hjälpmedel som White 

board eller andra hjälpmedel som man kan visa sina idéer och lättare förklara 

hur man tänker det kan även vara byggklossar eller modellera. Man bör även 

ha tillgång till det underlagsmaterial som företaget har tillgång till för att visa 

och stimulera kreativiteten när deltagarna börjar få slut på idéer.[40] 

 

Vida Packaging har vid generering av nya idéer vid till exempel framtagandet 

av Vida Light använt sig av grupper av människor med liknande 

arbetsuppgifter, då man har använt sig av ledningsgruppen som till största 

består av chefer inom Vida Packaging. Visserligen har cheferna och 

produktionscheferna stor kunskap och insyn i produktionen och i andra 

områden inom företaget. Genom att anställda från produktionen och andra 

delar av företaget kunde delta skulle man nog ändå kunna öka antalet idéer 

som genererades och redden på dessa. Önskvärt skulle också vara att man 

skickade ut en förfrågan till de påverkade kunder och leverantörer om dessa 

skulle vilja vara med vid idégenereringen för deras chans att påverka 

produkterna.  
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Delar av detta arbete kan även bedrivas i andra miljöer än på företaget utan att 

man för den delen hyr lokaler eller annat endast för detta ändamål. Det kan 

t.ex. sammanfogas med andra företaghändelser som teambuilding resor eller 

andra typer av företagsresor, på så sätt kommer de anställda automatiskt ifrån 

företaget och de vanliga miljöerna och rutinerna vilket kan få dem att tänka 

mer fritt. 

 

 

4.2.2 Externt 

Om man inte har kunskapen inom företaget så kan man ta hjälp utifrån och få 

hjälp med de delar som man inte har samma kompetens inom. Detta kan vara i 

form av konsulter som man hyr in eller på annat sätt får del av andras 

kunskap. 

 

Idag tar Vida Packaging in extern kunskap när det gäller vissa moment. Man 

tar bland annat hjälp utifrån när man ska göra ritningar vilket man inte har 

program eller någon särskild utbildad för inom företaget. Vid patentsökningen 

för den nya pallkragen tog man även hjälp av en advokatbyrå när det gällde 

utformingen och hanteringen av patentansökan.  

 

Det finns även andra områden inom innovationsarbetet man kan ta hjälp 

utifrån. Nackdelarna som man måste ta in i beräkningarna när man tar in 

utomstående hjälp är att man oftast inte ökar kunskapen inom företaget utan 

de som utför uppgiften ofta tar kunskapen de har och det som de lär sig med 

sig när de lämnar företaget. Ekonomiskt är det också ofta dyrt att använda sig 

av hjälp utifrån. 

 

 

4.2.2.1 Konsult 

Det finns konsulter och konsultfirmor som specialiserar sig på att hitta 

förbättringar eller processinnovationer på företag. Dessa är ofta utbildade och 

erfarna att hitta effektiva lösningar snabbt, dock kan ofta många av de 

förbättringarna hittas med tidigare nämnda metoder.  
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Även när det gäller innovationsarbetet när det kommer till 

produktinnovationer så kan man låta detta skötas av externa aktörer. Ett 

exempel på en sådan aktör är Innovation Plant som startats av Kaj Mickos 

som är grundare av ”72 Hour Race” där man under 3 dygn försöker få så 

många marknadsfärdiga idéer som möjligt något som han har utfört med 

mängder med storföretag. Dessa aktörer håller och leder då 

innovationsprocessen och har ledarexpertis. Dock är det i grunden ofta samma 

eller liknande metoder som de använder som de nämnda tidigare vilket gör att 

företaget själva kan bedriva denna typ av arbete bara man får igång 

arbetssättet hos de anställda och ledning och få samma eller nästan samma 

resultat. Det man går miste om är de erfarna ledarna som kan styra arbetet på 

ett effektivt sätt, men detta är något som kommer och utvecklas mer och mer 

efter ett antal sessioner och då har man denna viktiga kunskap inom 

företaget.[41] 

 

 

4.2.2.2 Internet 

Eftersom det är omöjligt att ha all kunskap inom företaget och nästan all 

kunskap finns representerad via alla personer på internet så blir det allt 

vanliga att olika företag försöker använda sig av denna bredd för att lösa vissa 

problem inom företaget. Det finns då särskilda hemsidor som man kan 

presentera sitt problem på och sedan ofta erbjuda en belöning till den som 

kommer med den lösning som man använder. Beroende på vilken sida man 

använder så kan då vem som helst som besöker eller särskilda experter 

komma med lösningar på problemet.[42] 

 

Detta är troligen inte något som är särskilt aktuellt för Vida Packagings del då 

detta oftast vänder sig till företag som har privatpersoner som kunder och inte 

andra företag. Det brukar även vara ett problem att man får väldigt många 

svar vilket är mycket tidskrävande att gå igenom vilket gör det kostsamt att 

komma fram till de givande idéerna.  
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4.2.3 Selektering 

När man har sessioner för idéskapande och använder de tidigare nämnda 

metoderna så blir det ofta ett stort antal idéer och sedan lösningar som 

kommer fram. För att man ska kunna ha användning av dessa idéer så måste 

man ha ett effektivt sätt att hantera dem och få fram de idéer som man ska gå 

vidare med till nästa steg. Denna selektering måste äga rum då det ofta är 

många idéer som inte har tillräckligt bra för att gå vidare med eller där 

marknaden eller tekniken inte är mogen än. Därför måste man sortera ut dessa 

så man inte lägger ner mer tid och pengar på dessa idéer.  

 

Någon selektering har inte direkt ägt rum under vid innovationsarbetet på 

Vida Packaging då man har haft ett problem från början och sedan diskuterat 

fram den lösning som alla kan vara överens om är bäst. Så selekteringen har 

mer varit en del av processen, när man kommer till slutet av processen så har 

man bara en idé som alla eller de flesta är överens om. Inte som en mer fri 

innovationssession där man efter arbetet står med en lång rad med idéer som 

man måste sortera och bestämma vilka man ska gå vidare med. 
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4.2.3.1 Jämförelse av idéer 

Den metod som man använder vid ”Road map for creative ideas” men som 

man även kan använda på resultatet från andra idé- eller innovationsmetoder 

är att jämföra idéerna med varandra. Detta kan man göra genom att sätta upp 

en tabell där man listar idéerna. 

 

Man börjar med att lista alla behov i den västra kolumnen där man börjar med 

den idé som ens magkänsla känner är en medelbra idé eftersom det är denna 

som man ska jämföra de andra idéerna med. Överst på varje kolumn så listar 

man sedan de behov som är viktigast för den tilltänkta kunden eller mer 

generellt för alla kunder desto fler behov desto mer rättvis blir jämförelsen. 

Sedan börjar man med den näst första att jämföra med den första och sätter ett 

”+” om den uppfyller behovet bättre och ett ”-” om den uppfyller det sämre 

och ett ”S” om det är samma. Sedan går man vidare till den tredje idén och 

jämför den med den första och de idéer är de som bäst uppfyller kundernas 

behov. Eftersom man utgår från kundernas behov så är det viktigt att man har 

gjort noggranna kundundersökningar så man verkligen utgår från de behov 

som kunden tycker är viktigast. Även att det är en bedömningsfråga hur väl 

idéerna uppfyller behoven jämfört med varandra är en svaghet för denna 

metod, men ger oftast tillräckligt bra resultat om man har spridning och 

erfarenhet inom gruppen.  

I nästa steg kan man kolla om det är några idéer som kompletterar varandra, 

alltså har ”+” där den andra har ”-” dessa ska man då undersöka om man kan 

slå ihop till en bättre idé. De idéer som sedan har flest ”+” tar man sedan 

vidare och utvecklar och göra redo för marknaden. Om det fortfarande är för 

många alternativ som har fått många plus kan man köra om processen med en 

ny idé som jämförelseobjekt eller kan man gå vidare till någon annan 

selekteringsmetod.[38] 
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4.2.3.2  Internt beslut 

Ett ofta tidseffektivt och smidig metod är att man tar ett internt beslut inom 

gruppen vilken eller vilka idéer som man ska gå vidare med. Detta gör man 

oftast genom röstning där man tar antalet idéer som man vill ha från de som 

fick flest röster. Svagheten med denna metod är att de som röstar går på 

magkänsla och vad man känner för stunden och man förlitar sig helt på att de 

som röstar har inblick i eller känsla för vad som kommer funka på marknaden. 

Något som är väldigt svårt om inte omöjligt att ha bara från magkänsla och 

utan andra underlag.  

 

 

4.2.3.3 Kundbeslut 

Ett effektivt sätt för att öka chanserna för att produkten blir lyckad på 

marknaden är att låta kunderna komma med åsikter och även välja vilka man 

ska ta vidare till vidareutveckling och senare marknad.  

 

I företaget så har man hela tiden haft en diskussion med kunden som ofta har 

varit beställare eller kommit med en förfrågan och genom diskussion med 

kunden och produktionen fram och tillbaka kommit fram till en produkt som 

alla parter kan vara nöjda med. Med den nya produkten Vida Light så hade 

man även en visning av produkten för kunden som kom med förfrågan där 

kunden komma med synpunkter och säga vad den tyckte om produkten.  

Däremot så har man som sagt inte haft många alternativ att välja bland utan 

har arbetat sig fram till en produkt i taget. När kunden ska användas för att 

sortera flera sorters idéer så finns det flera metoder man kan använda sig av. 

Kunden kan göra detta genom att utföra en undersökning på internet eller på 

annat sätt där man presenterar de olika produkterna. Ett annat alternativ är att 

man likt presentationen för Vida Light presenterar de koncept som man har 

kommit fram till och sedan får kunden komma med synpunkter och säga 

vilken man föredrar. Beroende på om det är bara en eller ett fåtal kunder eller 

om det är alla kunderna så kan den ena metoden fungera bättre än den andra. 

Då presentation av produkterna blir mer personlig och bättre då man kan 

förklara på plats och även visa produkterna om man har gjort prototyper. Ett 

fåtal kunder kan man bjuda in samtidigt till företaget men det blir svårt om det 

är mer breda produkter som riktar sig till många kunder.  
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Viktigt att tänka på när man ska ha kunderna att välja ut ett koncept är att de 

koncept som kunden har att välja mellan fördelaktigen är koncept som löser 

samma problem eller har samma uppgift, detta för att de olika koncepten ska 

vara lätta att jämföra för kunden.  

 

 

4.2.3.4  SWOT 

Ett sätt att tydligare få ut alla aspekter från idéerna och koncepten är att man 

gör en SWOT-analys av dem. En SWOT-analys som tidigare har gåtts igenom 

går till så att man listar styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Genom att 

lista dessa kan man vara säkrare på att man får med alla aspekter och därefter 

ta ett mer rättvist beslut om vilket man ska välja. 

 

SWOT-analysen bör man använda då man endast har ett fåtal idéer eller 

koncept eftersom det är ganska tidskrävande att göra en utförlig SWOT-

analys. Därför bör man göra den på de som man får ut av någon av de andra 

metoderna eller om man bara har ett litet antal koncept. Eftersom olika 

aspekter väger olika så räcker det inte att räkna antalet styrkor och jämföra det 

med nästa utan man måste efter SWOT-analysen noga gå igenom de olika och 

jämföra dem och jämföra styrkor med varandra och sedan svagheter osv. [17] 

 

 

4.2.3.5 QFD 

Det finns även mer komplexa verktyg för att jämföra olika koncept för att 

komma fram till vilket man ska ta vidare till marknaden. Ett av de vanligare 

bland dessa är QFD(Quality Function Deployment) vilket är ett verktyg för att 

med hjälp av en typ av tabell göra synligt vilket av koncepten som har störst 

chans att lyckas. Med hjälp av tabellen så gör man jämförelser och 

kartläggningar av kundkrav, tekniska krav och de olika koncepten. För att se 

hur man utför en QFD se guide I bilaga(se bilga). 

 

Dessa mer komplexa metoder som QFD tar mer tid att lära sig till fullo vilket 

flera personer måste lära sig på företaget då man får bäst resultat om man 

utför dem i en mindre grupp. För Vida Packagings del så känns dessa onödigt 

avancerade och skulle ta mycket tid att lära sig troligen utan någon större 

skillnad i resultat.  Det räcker med någon eller en kombination av två av de 

andra metoderna för att man ska få det resultatet man önskar.  

 



94 

 

4.2.3.6  Hantering av övriga idéer 

När man har tagit ut de idéer som man sedan tar vidare för vidareutveckling 

och sedan marknaden så är det viktigt att man inte glömmer bort det stora 

antal andra idéer. Dessa kan vara idéer som fortfarande kan vara väldigt 

gynnsamma att få ut till marknaden och som man kan tjäna mycket pengar på.  

 

Andra idéer kanske behöver vidare utveckling eller finjusteringar för att de 

ska bli helt lyckade och andra kanske inte marknaden är redo för eller att 

teknikutvecklingen inte har kommit så långt att koncepten inte är möjliga i 

dagsläget vilket gör att man måste vänta med vissa idéer. 

 

Det är då viktigt att man har ett sätt att hantera dessa idéer så de inte går 

förlorade så att man inte får ut allt av arbetet och man får göra om mycket 

arbete i ett senare skede för att komma fram till samma idé som man har haft 

framme tidigare. Ett sätt att hantera dessa idéer är att ha dem lagrade i ett 

arkiv i datorbasen för innovation. I datorbasen kan man sortera koncepten 

efter vad som gjorde att man inte gick vidare och på så sätt lättare hitta vad 

man letar efter. Här har man alla koncept sparade och all information så långt 

som man har kommit i arbetet. På så sätt kan man hitta det man har gjort 

tidigare och fortsätta arbetet eller utvärdera om marknaden är reda för detta 

koncept idag.  

 

 

4.3 Marknad/Utvärdering 

När man väl har fått fram ett koncept som man är nöjd med så gäller det att få 

ut det till marknaden och lyckas sälja det. Men man behöver även reflektera 

över innovationsarbetet och se vad som kan göras bättre till nästa gång. 
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4.3.1 Säljmetoder 

När det kommer till säljsteget av nya produkter och innovationer så är det en 

stor styrka för Vida Packaging och därför inte mycket stora förbättringar man 

kan göra utan att fortsätta att arbeta på samma vis och ytterligare utforska de 

möjligheter som finns. Då man har en väl uppbyggd och fungerande 

säljorganisation med kunniga och erfarna säljare som är van vid att sälja 

produkter från deras standardsortiment så är inte steget så långt för att föra 

över detta även på de nya produkterna. Detta kan man göra genom att erbjuda 

nya lösningar med de nya produkterna till befintliga kunder.  

 

Företaget har även gjort andra mer specifika saker för nya produkter som den 

nya pallkragen som Vida Light som exempel. Med den så kan man börja med 

namnet där man har försökt att ”branda” den nya tekniska lösningen genom 

att få med företagsnamnet i produktens namn. Om man dessutom får igenom 

patentet så kan denna tekniska lösning bli specifik för Vida Packaging för en 

längre tid vilket gör att kunderna vänjer sig vid att denna tekniska lösning 

tillhör dem vilket stärker varumärket och kunderna köper automatiskt Vida 

Packagings krage när de köper den tekniska lösningen.  

 

Utöver detta så började man ju med en väldigt stor och välkänd stor svensk 

kund och efter man fick det första kontraktet att tillverka den nya pallkragen 

så har man dragit nytta av detta. Bland annat har man målmedvetet erbjudit 

samma krage till andra kunder av samma typ men även mindre företag. Man 

har då kunnat använda den större kunden som referens när man säljer till de 

andra kunderna och berätta att de använder denna typ av krage vilket ger ökat 

förtroende hos de andra kunderna. En av de nya kunderna har också gjort 

omfattande tester av den nya kragen innan man bestämde sig för att beställa 

den till sin produktion. Dessa tester har man också använt för att ytterligare 

öka förtroendet för den nya pallkragen så att nya kunder ska våga ta steget till 

den nya produkten. 

 

Med de nya egenskaperna som den nya pallkragen har gjort att man även har 

vänt sig till nya kunder. Som exempel så har den ett smidigare utseende vilket 

gör att den passar bättre inne i butiker vilket har gjort att man mer har inriktat 

sig på stora dagligvaru- och konsumentkedjor för att sälja den nya pallkragen. 
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4.3.2 Utvärdering 

Ett viktigt steg men som man lätt glömmer då man tycker att man är färdig 

med arbetet eller för att man inte tycker att man har tid är utvärderingen. Men 

den behöver inte ta så lång tid och kan dessutom spara mycket tid genom att 

man undviker att göra samma misstag även nästa gång. Under utvärderingen 

bör alla som har varit med under arbetet vara med, utvärderingen sker 

lämpligen som ett möte eller sammanträde. Under utvärderingen diskuteras 

vad man tycker har gått bra under arbetet och som man ska ta med sig till 

nästa gång, men även vad man tycker har gått mindre bra och därför bör 

förbättras till nästa gång. Även punkter som tidsåtgång och om 

arbetsmetoderna var smidiga och lätta att arbeta med eller om de ska bytas till 

nästa gång är punkter som börs gå igenom.  

 

Det som sägs på mötet bör dokumenteras så man kan ta fram lärdomarna till 

nästa arbete. Dokumentet bör sparas så man lätt hittar det vid behov helst av 

alla parter som är inblandade i processen, en lämplig plats är i databasen för 

innovation där man har tillgång till att som har med innovationsarbetet att 

göra.  
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5 Slutsats 

Från analysen så kan man dra slutsatsen att det finns störst möjlighet för 

förbättringar i det första steget nämligen Underlag-steget(se kap 4.1) för Vida 

Packaging. När det gäller underlaget för det senare arbetet så gäller det att 

lägga störst fokus på kunden då det är de som i slutänden ska köpa produkten 

och därför har störst vetskap om vad som efterfrågas. Detta kan ske med 

tätare kontakt med kunderna och ökat fokus på kundernas behov vid 

kontakten med kunderna. Även kundbesök och kundstudier skulle troligen 

vara väldigt givande och få en ökad inblick och känsla för vad kunden 

behöver till senare innovationsarbete. Detta arbete ska fördelaktigen 

framförallt bedrivas av produktionspersonal eftersom dessa har väldigt lite 

kontakt med kunderna i nuläget. För att få ut mesta möjliga från besök hos 

kunden bör dessa bedrivas som en blandning mellan kundstudier där man ser 

hur de arbetar och använder produkterna och intervju där man intervjuar 

personer från skilda avdelningar av kundföretaget. Detta arbete har störst 

chans att vara framgångsrikt då man har mindre att göra och därför kan 

avsätta tid till detta, vilket kan vara möjligt på höst och vinter då man har en 

nergång i kabeltrummor eftersom man inte kan lägga ner kabel under denna 

period i Sverige på grund av tjäle.  

När det kommer till processinnovationer så är det viktigt att man fångar upp 

problem inom företaget och ser till att dessa blir lösta i grunden. Det är även 

viktigt att man hanterar reklamationer så att man går till grunden med 

problemet. För att fånga upp dessa problem och tar till vara på den erfarenhet 

och idéer på förbättringar som de anställda har är det viktigt att man har ett 

smidigt sätt för de anställda att meddela problem och kommer med förslag på 

förbättringar. Ett smidigt sätt är att man har ett formulär i form av papper eller 

white board som de anställda kan skriva upp problem direkt när de händer och 

förslag på förbättringar direkt när man får en idé vilket gör att dessa inte går 

förlorade och inte tas upp i högre distans. Dessa punkter måste senare vara en 

del av det dagliga arbetet för chefer att gå igenom och diskutera lösningar 

eller om man ska gå vidare med dessa idéer. En bonus från detta arbete är att 

de anställda känner att de får mer att säga till om på företaget vilket förbättrar 

stämningen och arbetsmoralen på företaget. 
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Kunden och de anställda är de två viktigaste källorna för förbättringar och 

innovationer men det finns även andra som företaget kan utnyttja mer till 

innovationsarbetet. Bland dessa kommer det in att ha koll på sina 

konkurrenter och vad de erbjuder kunderna men även mässor för att få reda på 

vad som är det senaste och få inspiration till arbete på företaget. Mässor är 

även ett bra ställe för att få en känsla för trender och vart marknaden är på 

väg.  

 

För att ha full nytta av den informationen som man samlar in så måste man 

dokumentera den genom bilder, filmer, ljudfiler och textdokument och sedan 

kunna komma åt det man söker efter på ett smidigt och enkelt sätt. Detta görs 

enklast genom att göra en databas där man bygger upp ett arkiv med det 

material som man har samlat in. För Vida Packagings del så är det troligen 

bäst att ha denna databas under den gemensamma disk som alla på företaget 

kommer åt. På detta vis så behöver inte personalen lära sig ett nytt 

datorsystem och man kan lägga ner tiden på istället få personalen att lära sig 

rutinen att lägga upp filer så fort man kommer på något som kan hjälpa i 

senare arbete och få personalen att kolla igenom nya filer med jämna 

mellanrum. För att lättare hitta bland filerna så måste man ha ett mappsystem 

så man kan sortera bland filerna så man lätt hitta det man letar efter. 

 

För att öka kunskapen inom företaget och även få in kunskap utifrån så är det 

viktigt med samverkan. Något som företaget kan jobba mer med då man är 

med i vissa föreningar och har vissa samarbeten men inget omfattande arbete. 

För att öka kunskapen inom vissa områden som man inte har kunskap idag, 

bör samarbetet med företag inom dessa branscher förbättras vilket kan leda till 

samarbeten som ger båda parter ökad kunskap och det kan även leda till 

långtgående samarbeten med gemensamma produkter. Detta finns det goda 

möjligheter för eftersom företaget ligger i en företagstät region där det finns 

stor kompetens inom en mängd områden. För att få del av nya tekniska 

utveckling så kan man vara med och finansiera olika forskningsinstitut och 

därmed få ta del av resultat från dess forskning i områden som är relevanta för 

företaget. Man kan också ha samarbeten eller vara delägare i mindre 

nystartade företag som bygger sina företag på en ny idé inom ett visst 

framtidsområde. Genom dessa vägar får man direkt tillgång till det nyaste 

som händer tekniskt och kan direkt tillämpa det till sina produkter vilket ger 

ett försprång mot konkurrenterna.  
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5.1 Genomförande 

Vid själva innovationsarbetet så har man inte använt sig av några särskilda 

metoder så man utför det utan diskuterat sig fram till en lösning. Trots det har 

det varit mycket lyckade resultat som den nya pallkragen vilket vittnar om att 

det finns väldigt mycket kunskap och erfarenhet inom företaget. Detta är dock 

bara möjligt då man har ett tydligt problem eller förfrågan från kunden om 

man själv ska arbeta fram metoder är det mycket lättare eller nästan 

nödvändigt att man använder sig av metoder för att ha en tydlig plan när man 

gör arbetet. Vilken typ av metod man väljer ska vara upp till företaget och 

vilka man tycker är lätta att förstå och genomförande men samtidigt ger bäst 

resultat. Förslagsvis så bör man ha en heltäckande metod som ”road map for 

creative ideas” som man genomför mer sällan men verkligen lägger ner tid på 

för att genomföra ordentligt. Under tiden har man mer täta möten där man går 

igenom det material som har kommit in till databasen och diskutera hur man 

kan använda detta och diskuterar fram lösningar. Vilka som deltar i detta 

arbete kan utökas så man får in fler synvinklar och åsikter vilket lockar till 

ökad diskussion, optimalt skulle det vara om man även kunde få någon av 

kunderna att delta i detta arbete och ytterligare öka mångfalden. Vid 

selektering av de idéer som gruppen har kommit fram till så gäller samma sak 

som vid innovationsmetoderna att gruppen ska välja den eller de metoder som 

man känner sig bekväm med och ger det resultatet som man önskar. Dock 

måste man komma ihåg att ta tillvara på de idéer som man sorterar bort 

eftersom dessa kan fortfarande vara bra idéer som man kan ha användning av 

i framtiden. För Vida Packaging räcker det dock med någon av de lättare 

metoderna då det inte finns någon anledning att använda sig av de mer 

avancerade. Genom att utföra innovationsarbetet enligt detta så finns det 

ingen anledning att ta in utomstående hjälp för innovationsarbetet vilket 

sparar pengar för företaget.  
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5.2 Marknad/Utvärdering 

När man sedan ska ta produkten ut till marknaden så har Vida Packaging en 

väl utvecklad säljorganisation där man har valt smarta vägar för att få ut sina 

nya produkter och vända sig till nya kunder. Så här gäller det framförallt att 

fortsätta med samma arbete och vara noga med vad och till vilka man erbjuder 

de nya produkterna och vad man ska trycka på för att sälja produkten. 

Efterarbete och utvärdering är något man kan få stor lärdom utav vilket sparar 

mycket tid till nästa gång. Genom att samla alla som har varit inblandade i 

processen och gå igenom vad som har varit problem eller inte gått som man 

har tänkt så kan man undvika att göra samma sak samtidigt, det som har varit 

lyckat och som har funkat bra är också sådant som man måste se till att man 

får med sig till nästa projekt.  
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6 Fortsatt arbete 

Detta arbete med innovation och produktutveckling är något man måste ha 

som en del av sin rutin i det dagliga arbetet för att kunna vara före sina 

konkurrenter. Eftersom kundernas behov förändras samtidigt som den 

tekniska utvecklingen hela tiden går framåt så kommer det nya möjligheter 

nästa gång man går igenom flödet för att få fram nya produkter.  

 

Denna rapport har gett en inblick i vad man kan göra när det gäller 

innovationsarbete inom företaget men har fokuserat uteslutande på produkt 

och process innovationer, fast dessa kan vara sammanflätade med de andra 

sorters innovationer där det ena ger det andra i vissa fall. För att få en mer 

heltäckande bild bör även en analys av de andra innovationstyperna göras där 

man undersöker vad som kan göras inom dessa områden för Vida Packaging. 

När det gäller dessa områden finns det en hel del att undersöka och ta 

ställning till för företaget, vad det gäller vad man erbjuder sina kunder och hur 

man erbjuder det. Varumärkes innovationer är ett intressant område där man 

kollar mer på hur man kan få Vida Packaging att ”sticka ut” från alla andra 

när man till stor del har helt anonyma produkter som ska kunna vara en del av 

olika kretslopp och hur ska man kunna bygga ett varumärke som utmärker sig 

i denna miljö. 

 

Genom att gå igenom de övriga innovationsområdena på motsvarande sätt så 

kan man få en heltäckande plan för innovation för framtiden som kommer ge 

en klar konkurrensfördel mot konkurrenterna. Vilket också kan leda till att 

man hittar nya outnyttjade möjligheter och marknader där det inte är samma 

konkurranstryck, som gör att man kan sälja sina produkter med högre 

marginaler vilket ger högre vinster till företaget.  
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Bilaga 1 Vida Packaging rutiner  

 



106 

 



107 

 



108 

 



109 

 



110 

 
 

 



111 

 
 

 



112 

 
 

 



113 

Biliga 2. Returklassning kabeltrummor 

Kabeltillverkarna inom Selcable har ett system för omhändertagande av 

returtrummor som innebär att:  

-trummor”  

 

 

Olika företag har olika lösningar på logistiken i samband med returer, informera 

dig därför om vad som gäller i det enskilda fallet  

 

r  

separat  

 

Kund och leverantör har ett gemensamt ekonomisk och miljömässigt intresse av 

ett fungerande retursystem i form av minskade transporter och återanvändning av 

trummorna.  

Ett synligt pris visar värdet av trumman och ger ett tydligt incitament för retur  

Pristabell enligt nedan.  
Typ/storlek  Debiterings 

pris  
Returpris 
(SEK)  

Returpris 
(SEK)  

Returpris 
(SEK)  

SEK/st.  Prima  80%  60%  
K5  100  0  0  
K6  119  68  41  
K7  154  95  57  
K8  196  128  77  
K9  255  174  104  
K10  373  265  159  
K11  426  305  183  
K12  718  525  420  315  
K14  861  634  507  380  
K16  1 317  982  786  589  
K18  1 616  1 210  968  726  
K20  2 214  1 667  1 333  1 000  
K22  2 873  2 169  1 735  1 301  
K24  3 352  2 534  2 027  1 520  
K26  7 421  5 639  4 511  3 383  
K28  8 618  6 552  5 242  3 931  
K30  9 696  7 374  5 899  4 424  
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Bilaga 3. Mall för problem och förslag 

 


