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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar första fasen i produktutvecklingsprocessen, det vill säga Fuzzy 
Front End (FFE). FFE är perioden från att det finns en möjlig idé och företaget anser att den 
är värd att utforska ytterligare, till dess att idén är godkänd och företaget är redo för att börja 
utveckla samt investera i projektet. I litteraturen anses denna fas som kritisk därför att den är 
problematisk samt avgörande för företagets fortsatta aktiviteter inom FFE. Forskningen har 
visat att det finns ett samband, att om företaget effektiviserar FFE bidrar det till framgång för 
den nya produkten. Det finns liten förståelse vad som verkligen försiggår i FFE fasen och i 
denna Litteratur Review har 12 stycken teman identifieras för att redogöra för FFE. Av dessa 
12 teman är 10 stycken framgångsfaktorer för att bättre kunna leda och organisera fasen på ett 
effektivare sätt. De återstående teman visar hur olika forskare har konceptualiserat FFE och 
att fasen ser olika ut för inkrementella samt diskontinuerliga produkter. 



Abstract 
 
This paper discusses the first phase in new product development process, i.e. Fuzzy Front End 
(FFE). I have define, the FFE as the period between when a possible idea is considered and 
until the company is ready to invest and develop the idea. This phase is seen as critical 
because it is problematic and it determines the continous activites within the FFE. Research 
highlight that effectively managing the activities in the FFE contribute to sucess of the new 
product. There is a limited understanding of what takes place in this phase and in the 
Litterature Review I have identified 12 sub-topics to describe and analyse the FFE. 10 of 
these sub-topics is success factors for managing and organizing the phase in a more effective 
way. The remaining sub-topics show how different researchers make a conceptualization of 
the FFE and the phase varies if the innovation is incremental or discontinuous. 
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1. Inledning 
I detta första kapitel ges läsaren först en bakgrund till problemet som sedan följs av en 
problemdiskussion. Denna problemdiskussion mynnar sedan ut i ett syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
Boutellier et al. (1999); Cooper (1988) beskriver produktutvecklingsprocessen i tre faser: 1) 
första fasen, 2) utvecklings- och testningsfasen samt 3) kommersialiseringsfasen. Första fasen 
beskriver Cooper (1988) som de handlingar som utförs i idé stadiet fram till dess att 
produkten är redo för utveckling. Den andra fasen i utvecklingsfasen är då produkten 
utvecklas, framställs och testats på kunder. Kommersialisering innefattar bland annat 
lansering, att testsälja och testproducera den nya produkten (ibid).  
 
 

 
 
Figur 1: Produktutvecklingsprocessen. Källa: Boutellier et al. (1999) 
 
I början av 90 talet kom den första fasen att kallas Fuzzy Front End (FFE) av Smith och 
Reinertsen (Reid och Brentani, 2004). På svenska betyder Fuzzy oklar, suddig eller luddig 
och Front End kan översättas till ”framändan” det vill säga den första fasen i 
produktutvecklingsprocessen. Innebörden av FFE kan beskrivas som Cooper framförde första 
fasen eller som Kim och Wilemon (2002) vilket definierar FFE på ett annat sätt. De menar att 
FFE är perioden från att det finns en möjlig idé och företaget anser att den är värd att utforska 
ytterligare, till dess att idén är godkänd och företaget är redo för att börja utveckla samt 
investera i projektet. Enligt Khurana och Rosenthal (1998) preciserar de slutet på fasen, vilket 
är när företaget eller affärsenheten finansierar och lanserar det nya produktutvecklings 
projektet eller att så väljer de att lägga ned projektet. En annan term föreslås av Koen et al. 
(2001) som rekommenderar att ändra benämningen FFE till FEI. FEI betyder Front End of 
Innovation, vilket skulle ge en mer positiv image och ökad förståelse för 
innovationsprocessen (ibid). Fortsättningsvis kommer jag att använda mig av förkortningen 
FFE och jag definierar fasen från det att företaget eller externa aktörer genererar idéer åt 
verksamheten till dess att företaget går in och investerar eller lägger ned idén. FFE beskrivs 
som oklar, omöjlig, odefinierbar samt svår att kontrollera. I denna litteraturstudie har jag 
upptäckt att de flesta forskare upplever fasen just på det sättet. Denna fas är dynamisk samt 
ostrukturerad, vilket gör att den är svår att studera och svaren är svåra att generalisera 
(Murphy och Kumar, 1997).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Koen et al. (2001) menar att FFE fasen ligger till grund för att förbättra den påföljande 
produktutvecklingsfasen. Produktutvecklingsfasen beskrivs av Griffiths-Hemans och Grover 
(2006) som formell och strukturerad och FFE fasen som informell och kritisk. Jag tolkar 
Griffiths-Hemans och Grover påstående att fasen är informell betyder att denna fas är fri från 
formella strukturer och metoder. Vidare antar jag att de menar att fasen är kritisk därför att 
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den är problematisk samt avgörande för företagets fortsatta aktiviteter inom FFE. Kim och 
Wilemon (2002) anser att osäkerheten i fasen kommer bland annat från förändringar i 
teknologi, marknad och kompetens. Men även företagets begränsningar och att den nya 
produkten måste passar in i organisationen (ibid). Osäkerheten minskar när innovationen 
kommer närmare produktutvecklingsfasen, vilket visas i figur 2. Osäkerheten är störst i början 
och projektet godkänns när osäkerheten har nått en viss nivå (a). Denna nivå innebär slutet på 
FFE fasen och infaller när företagsledningen bestämmer sig för att utveckla och investera i 
produkten (b).  
 

 
Figur 2: Mönstret av ”Fuzziness” i produktutvecklingsprocessen. (Kim och Wilemon, 2002). 
 
Murphy och Kumar (1996) skriver att Cooper var en av de första som poängterade sambandet 
mellan nya produkters framgång och den tid som företaget avsätter på aktiviteterna i FFE. 
Även senare forskning har visat på sambandet att om företaget effektiviserar FFE bidrar det 
till framgång för den nya produkten (Khurana & Rosenthal, 1998; Kim & Wilemon, 2002). 
Kim och Wilemon (2002) visar på att en effektivare ledning och organisering av FFE kan 
resultera i ökade konkurrensfördelar. Smith och Reinertsen (1991) menar att företag kan göra 
oerhörda förändringar i FFE och de framhåller att det finns stora möjligheter att göra fasen 
effektivare. Om inte företag hanterar de flesta misstag och försummelser i FFE kan det bli en 
katastrof för den resterande delen av utvecklingsprocessen. Trots det kan det vara lättare att i 
vissa fall att hantera problemen senare i produktutvecklingsprocessen menar Kim och 
Wilemon (2002) därför att det finns mer information att tillgå och fler människor inblandade. 
Jag som författare anser att det blir svårare att hantera problem senare, eftersom det är då 
företaget har gått in och investerat i projektet, i och med det är svårare att lägga ned med fler 
människor involverade. Men Kim och Wilemon (2002) anser också att problem bör hanteras 
så tidigt som möjligt eftersom det kan bli motstånd och barriärer senare i projektet bland 
anställda eller genom att projektets legitimitet ifrågasätts. Cooper och Kleinschmidt (1987) 
menar att det är viktigt att särskilja ”vinnande” produkter från ”förlorande” produkter, genom 
att avlägsna dåliga idéer och inkludera endast de bästa för att de är lättare att hantera.  
 
Kim och Wilemon (2002) nämner några företeelser som gör att FFE är svårt att hantera vilket 
är brist på formalisering, brist på tid, ineffektiv kommunikation, ineffektiv projektledning, 
ingen klar vision och dålig kompetens bland projektmedlemmar. Cooper (1997) framställer att 
företag är dåligt marknadsorienterade och att de inte har kunden i fokus under FFE samt att 
företag spekulerar istället för att ta beslut baserade på fakta. Enligt Cooper (1988); Khurana 
och Rosenthal (1997, 1998) menar att aktiviteterna i FFE fasen inte är prioriterade och att vi 
bör vara aktsamma för att förenkla fasen. De påpekar att alla företag inte kan tillämpa samma 
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lösning för FFE. Detta på grund av att företag är olika när det gäller storlek, beslutsfattande, 
organisationskultur och hur ofta det lanserar nya produkter, vilket kräver olika lösningar för 
hur fasen ska hanteras (ibid). 
 
Ett problem som jag har sett är återkommande inom litteraturen är svårigheter att skapa starka 
och tydliga produktkoncept (Khurana och Rosenthal, 1997, 1998; Kim och Wilemon, 2002; 
Kohn, 2006; Murphy och Kumar; 1997). Om produktkonceptet inte är väldefinierat får 
företaget svårigheter med att bedöma kostnader, tid, risker, vilken kompetens som krävs, 
marknadspotential och om produktkonceptet passar företagets strategi samt resurser (Murphy 
och Kumar, 1997). Kohn (2006) anser att svårigheten med att skapa starka koncept beror på 
konflikter mellan FoU och marknadsföringsavdelningen för att funktionerna har olika mål 
samt att de inte samarbetar tillräckligt mycket. Moenaert et al. (1995) menar att om 
informationen och kommunikationen är dålig mellan olika funktioner sänks analysförmågan 
och oklarheterna kommer att öka, vilket leder till att det är större risk att innovationer 
misslyckas.  
 
Griffiths-Hemans och Grover (2006) samt Reid och de Brentani (2004) framställer att det 
finns liten förståelse för vad som verkligen försiggår i FFE och den empiriska forskningen 
inom detta område är väldigt begränsad (Khurana och Rosenthal, 1998; Kim och Wilemon, 
2002). I min litteraturstudie har jag upptäckt att det finns endast en artikel som skriver om 
FFE för en tjänst emellan ”Business to Business”. Dock verkar det inte finnas empiriska 
studier om ”Business to Customers” för tjänster och inkrementella vs diskontinuerliga 
tjänster. En inkrementell tjänst är att förbättringar görs på en redan existerande produkt och 
utveckling sker på befintlig teknologi samt marknad. En diskontinuerlig tjänst är att tjänsten 
är helt nykonstruerad, det krävs ny och förändrad teknologi i organisationen och/eller den 
vänder sig till nya kunder (Reid och de Brentani, 2004). Forskningen inom inkrementella och 
diskontinuerliga produkter i FFE är även den bristfällig, varav jag endast har upptäckt 3 
stycken artiklar som gör en undersökning inom detta område. I Khurana och Rosenthal (1997) 
framgår det att deras undersökning är fokuserat på inkrementella innovationer och Reid och 
de Brentani (2004) samt Rice et al. (2001) har de inriktat sig på diskontinuerliga innovationer. 
Reid och de Brentani (2004) artikel är dessutom en konceptuell artikel, vilket betyder att 
forskaren kan anta att det finns samband emellan olika faktorer och väljer ut vilka faktorer 
som är relevanta. Alltså är inte denna artikel lika trovärdig som om studien hade varit en 
empirisk artikel som bygger till mer på verkligheten.  
 
Jag har tidigare nämnt att det saknas det formella metoder för att leda och organisera FFE. 
Koen et al.(2001) ger exempel på en aktivitet som han anser att det måste utvecklas formella 
metoder för, vilket är att de bör finnas ett system för att välja de rätta idéerna. Även Flint 
(2002) menar att det är ett problem att det inte finns formella metoder för att ta reda på 
information om kunder. McGuinness (1990) påpekar att de finns forskning kring hur idéer 
kan genereras från olika källor eller med diverse tekniker, men svårigheten är att det inte finns 
tillräcklig kunskap om hur processen går till från en oklar idé till väldefinierade koncept. 
Många forskare anser att det krävs ett tydligt produktkoncept för att underlätta 
produktutveckling och för att nå framgång. Problemet menar Kohn (2006) är att litteraturen är 
vag och därför är det svårt att skapa ett noggrant koncept.  
 
Denna problemdiskussion påvisar att det finns problem inom FFE. De teoretiska problemen är 
att forskningen är bristfällig inom detta område. Forskare undersöker vad som egentligen 
inträffar i denna fas, men det finns inte djupgående kunskap om detta område. Eftersom jag 
inte har gjort en empirisk studie kan jag inte uttala mig om vilka praktiska problem som finns 
hos företag. 
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1.3 Syfte 
Min avsikt med denna Litteratur Review att sammanställa och undersöka vad som tidigare har 
skrivits för att kunna identifiera vilka problem och svårigheter som redan är upptäckta och 
vilka som återstår att undersöka. Detta för att kunna sammanfatta vad forskningen har och inte 
har kunskaper om och för att kunna få en uppfattning av åt vilket håll litteraturen har sin 
inriktning. Av den orsaken att det finns liten förståelse vad som verkligen försiggår i FFE 
fasen vill jag redogöra för olika teman inom FFE. Jag har valt ut 12 stycken teman som är 
genomgående ämnen inom Fuzzy Front End litteraturen.  
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver mitt tillvägagångssätt, vilket innefattar definition av litteratur review, 
litteratursökning, urval av litteratur, klassifikation av artiklarna, beskrivning av de olika 
teman som jag har valt, metodvariabler, typ av produkter/tjänster, typ av kunder samt 
metodproblem. 

2.1 Definition av Litteratur Review 
Enligt Hart (1998) är syftet med att göra en Litteratur Review att författaren visar förståelse, 
behärskar och kan förklara problemet. Men det gäller även att kunna hantera och förstå 
datainsamlingstekniker och metodproblem. Vidare menar Hart att det är betydelsefullt att göra 
en Litteratur Review för att få en djupare insikt i ett ämne, vad som historiskt har skrivits, på 
vilket sätt det har skrivits och vilka nyckelfaktorer som finns inom området. Hart (1998) 
definierar Litteratur Review som ett val av publicerade och opublicerade dokument inom ett 
visst ämne, vilket innehåller information, idéer, data och bevisning från olika perspektiv. 
Målet är att uppfylla ett visst syfte eller förklara uppfattningar om ett ämne, hur det tidigare 
har blivit undersökt och att effektivt utvärdera dessa dokument i relation till vad som tidigare 
har skrivits. I denna uppsats använder jag mig endast av publicerade dokument inom mitt 
ämnesområde.  
 

2.2 Litteratursökning 
Jag valde att söka artiklar i databaserna Ebsco Elite, Ebsco Premier och Emerald. Dessa 3 
databaser utsåg jag eftersom att de är tillgängliga för studenter vid Luleå Tekniska Universitet 
och de publicerar artiklar inom ämnesområdet ekonomi samt att artiklarna är i full text. Ebsco 
innehåller många tidskrifter som är ”peer-reviewed”, vilket är en process som används vid 
akademisk publicering av vetenskapliga tidskrifter. Denna process avgör om artikeln håller 
tillräcklig hög standard eller inte. Forskning som är ”peer-reviewed” anses som tillförlitlig. I 
dessa databaser sökte jag på sökorden: fuzzy front end, front end, front end + innovation, 
front end AND innovation, predevelopment, early phase, idea generation, idea fruition 
process och early development process. Till en början användes sökord utifrån begreppet 
fuzzy front end. Men nya sökord skapades under tiden utifrån referenslistor från andra artiklar 
inom ämnesområde. Databaserna deklarerar begrepp som forskare har angett som sökord, 
vilket gav förslag till vilka termer som användes inom fuzzy front end. En tabell har gjorts för 
databassökningsstatistik därför att lättare kunna strukturera sökningen (se bilaga 2). Den 
innehåller en tabell för varje databas med 3 kolumner (sökord, antal träffar, antal valda 
artiklar) och i denna uppsats användes 9 sökord eller kombinerade sökord. För att lättare 
kunna se vilka artiklar som finns i vilka databaser och sökord finns ett dokument med 
ytterligare sökstatistik (se bilaga 3). 
 
Artiklar som inte kunde påträffas i databaserna fanns i Samsök även dessa artiklarna var i full 
text. Vissa av artiklar i Samsök kunde inte hittas men gick däremot att beställa. En artikel 
fanns utomlands, men på grund av tidsbrist skedde ingen beställning. Utifrån referenslistor i 
vissa artiklar kunde dessa hittas i Samsök. Artiklarna kommer främst från tidskrifterna Journal 
of Product Innovation Management, Industrial Marketing Management, Management Science 
samt R&D Management. R&D Management är en tidskrift som utger artiklar inom forskning 
och utveckling samt innovation. Journal of Product Innovation Management är framförallt 
den tidskrift som publicerar mer specialiserade artiklar inom innovation och 
produktutveckling.  
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2.2 Urval av litteratur 
En av svårigheterna i litteratursökningen har varit vilken teoretisk referensram som denna 
uppsats skulle innefatta. Ett beslut tog att välja artiklar som redogör för FFE mer utförligare 
och bortse från artiklar som endast nämner att FFE är viktigt. Ett exempel på en sådan artikel 
som endast nämner att fasen är viktig är ”Benchmarking the Firm´s Critical Success Factors 
in New Product Development” skriven av Cooper och Kleinschmidt (1995). Många träffar var 
inom produktutveckling och framgångsfaktorer för nya produkter. Dessa artiklar är 
exkluderade, eftersom produktutveckling är fasen som kommer efter FFE. Vid sökning på 
begreppet ”Front End” handlade många träffar om front end i wireless IT, vilket är artiklar 
som inte har behandlats. Några träffar var sammanfattningar från tidskrifterna, vilket valdes 
bort. Fuzzy Front End var det bästa sökordet och många av de träffarna fanns i Ebsco Elite 
och Ebsco Premier. De flesta träffar ifrån Emerald passade inte in på ämnesområde. Det har 
inte påträffas böcker som handlar speciellt om FFE. Däremot i litteratur inom 
produktutveckling upplyser författare att FFE är viktigt för en framgångsrik produkt. Buggie 
(2002), Casto (1994) och Loren (2003) är artiklar som är skrivna av företagsledare, vilket gör 
att de artiklarna inte är baserat på en vetenskaplig undersökning, utan att de är beskrivningar 
utifrån deras erfarenheter. Dessa artiklar är inkluderade för att de tillhör detta ämnesområdet, 
men de har ingen större relevans och ger ett väldigt litet bidrag till mina teman inom FFE.  
 

2.3 Klassifikation 
Efter att ha valt ut artiklar sorterades dessa i en klassifikationstabell med rubrikerna:  

• Författare 
• Titel 
• År 
• Tidskrift 
• Syfte/forskningsfrågor 
• Slutsats 
• Konceptualisering av FFE 
• Graden av ny produkt  
• Samverkan med kunder  
• Samverkan med leverantörer 
• Innovationens överensstämmelse med företags- och produktstrategi 
• Organisationskultur 
• Projektgruppens individuella rollers betydelse för FFE 
• Företagsledningens ledarskap 
• Samarbete mellan team medlemmar 
• Intern kommunikation och information 
• Graden av frihet och kontroll 
• Övriga teman 
• Metod  
• Typ av produkt/tjänst och kunder 

 
I sorteringen klassificerades vilken metod författarna hade arbetat med beroende på om 
studien var konceptuell, empirisk, kvantitativ eller kvalitativ (se bilaga 1). En granskning 
skedde även vilka typer av produkter eller tjänster samt kunder som forskarna hade undersökt 
i sina studier. Utifrån denna klassifikation valdes 12 olika teman som återfinns i litteraturen 
och dessa teman kan illustrativt delas in i blomblad (se figur 3).  
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Figur 3: FFE blomma. Källa: Egen modell 
 
 
Efter genomläsning av ungefär en tredjedel av artiklarna växte dessa blomblad fram genom 
inspiration från Khurana och Rosenthal (1998) som skriver om helhetsperspektiv för att kunna 
leda och organisera FFE på ett bättre sätt. Helhetsperspektivet innehåller 6 olika perspektiv: 
strategiskt perspektiv, finansiellt/planerings perspektiv, operationsperspektiv, informations 
perspektiv, organisationsperspektiv och kompetens perspektiv. Dessa perspektiv är ständigt 
återkommande i litteraturen och utöver dessa har andra teman hittas i resterande litteraturen. 
Valet av teman styrdes även av de FFE koncept som skildras i litteraturen. När forskare har 
utvecklat koncept återfinns dessa teman i deras modeller som framgångsfaktorer. Förutom 
FFE koncept och graden av ny produkt är de övriga 10 framgångsfaktorer. De flesta forskare 
åskådliggör faktiskt FFE genom vad som skapar framgång och inte misslyckande. Istället har 
jag tolkat det som att om företag inte följer dessa framgångsfaktorer är det större risk att 
innovationen misslyckas. Eftersom litteraturen har tillstörsta del belyst framgångsfaktorer har 
jag också valt att ha den inriktningen på min uppsats.  
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2.3.1 Beskrivning av teman i FFE 
I detta avsnitt redogörs de 12 olika teman som skildras i litteraturen inom Fuzzy Front End. 
 
Konceptualisering av FFE 
Beskrivningar av hur olika forskare redogör för FFE fasen aktiviteter, där de flesta skildrar 
fasen i 3 stadier, fast med olika terminologi och innebörd.  
 
Graden av ny produkt 
Skillnaden mellan diskontinuerliga och inkrementella produkter beskrivs. Reid och de 
Brentani (2004) beskriver att en diskontinuerlig produkt är helt nykonstruerad, det krävs ny 
och förändrad teknologi i organisationen och den vänder sig till nya kunder. Motsatsen till en 
diskontinuerlig produkt är en inkrementell produkt vilket betyder att förbättringar görs på en 
redan existerande produkt och utveckling sker på befintlig teknologi samt marknad. FFE fasen 
ser olika ut för inkrementella och diskontinuerliga produkter och det är större svårigheter att 
strukturera diskontinuerliga innovationer (ibid). 
 
Samverkan med kunder 
Olika fördelar med att samverka med kunder för att osäkerheten minskar och det kan leda till 
nya möjligheter (Kim och Wilemon, 2002; Zhang och Doll, 2001). Men det är även 
svårigheter att veta vilken information som är relevant att samla in (Flint, 2002), vilken 
tidpunkt kunder ska integreras i fasen och fastställa vilka individer som ska samla in 
information (Alam, 2006; Gordon et al., 1997).  
 
Samverkan med leverantörer 
Det finns stora fördelar med att samverka med leverantörer för det bidrar till minskad 
osäkerhet, ökad effektivitet, mer kunskap, lägre kostnader och ökad kvalitet (Hong et al., 
2004; Kim och Wilemon, 2002; Zhang och Doll, 2001).  
 
Innovationens överensstämmelse med företags- och produktstrategi 
Det är till fördel om nya idéer överensstämmer med företagets övergripande strategi och mål. 
En tydlig produkt strategi underlättar hanteringen av aktiviteterna i FFE och ett 
helhetsperspektiv där företaget sammankopplar företagsstrategi och produktstrategi (Khurana 
och Rosenthal, 1997; Kim och Wilemon, 2002). 
 
Organisationskultur 
Visar att organisationskulturen ska ge stöd och möjligheter för innovationer, vilket leder till 
mer framgångsrika produkter (Griffith-Hemans och Grover, 2006; Kim och Wilemon, 2002). 
Det ger fördelar om organisationskulturen är marknadsorienterad och tillåter kreativitet 
(Murphy och Kumar, 1997; Langerak et al., 2004).  
 
Företagsledningens ledarskap 
Redogörelse för hur företagsledningen bör arbeta för att effektivisera FFE fasen. Hong et al. 
(2004) menar att företagsledningen ska tillsammans med projektgruppen sätta upp mål för 
projektet, vilket gör processen mer flexibel och de blir bättre på att hantera oförutsedda hot 
och möjligheter. 
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Projektgruppens individuella rollers betydelse för FFE 
En beskrivning är gjord av olika roller inom projektgruppen och vilken betydelse dessa 
personer har för FFE. En ”champion” är enligt Reid och de Brentani (2004) en person som 
aktivt engagerad och med att saluföra idén till andra anställda, vilket har en avgörande 
betydelse för innovationens fortsatta existens. 
 
Samarbete mellan team medlemmar 
Vilka fördelar som finns med att arbeta i tvärfunktionella team, förslag vilken tidpunkt 
gruppen bör sättas samman och hur de bör arbeta under FFE. Moenaert et al. (1995); Kohn 
(2006) menar att det är en fördel om FoU och marknadsföringsavdelningen samarbetar.  
 
Intern kommunikation och information 
Förklaringar till varför intern kommunikation och information är särskilt betydelsefullt under 
FFE fasen. Som hjälpmedel används databaser för att kunna strukturera, hantera och utvärdera 
idéer. Men också för att kunna lösa problem, tillhanda information till anställda i 
organisationen så att alla kan överblicka och förstå hela processen.  
 
Graden av frihet och kontroll 
Beskrivning av ett dilemma om hur pass formell eller fri FFE fasen bör vara. De anser att om 
fasen är för formell är att det hämmar kreativiteten, men den måste vara kontrollerad för att 
inte göra misstag. (Gassmann et al., 2006; Khurana och Rosenthal, 1998) 
 
Övriga teman 
Dessa teman belyses i litteraturen till en liten del och de värda att ta upp, men jag anser att de 
inte är förtjänta till en egen rubrik. Övriga teman består av att vissa företag finner att 
samverkan med andra företag som inte är leverantörer eller kunder är en framgångsfaktor 
(Kim och Wilemon, 2002). Murphy och Kumar (1997) och Reinertsen (1999) belyser det 
finansiella perspektivets betydelse under FFE fasen. 
 

2.3.2 Beskrivning av metodvariabler 
Efter klassifikationen av faktorer har jag upprättat en klassifikation av de metoder de olika 
författarna har används av i artiklarna (bilaga 1). Dessa metoder har jag klassificerat in i 4 
kolumner och beroende på vilken metod som författare till artikeln använt sig av är det 
markerat med ett ”X”. Metoderna som finns i artiklarna kan beskrivas följande:  
 
Konceptuell  
En konceptuell metod kan förklaras grafiskt eller på ett berättande sätt genom variabler, 
faktorer eller andra konstruktioner, där forskaren kan anta att det finns samband emellan dem. 
Uppbyggnaden kan vara elementär eller detaljerad, beskrivande eller kausal, bygga på teori 
eller erfarenheter. Forskaren väljer ut vilka faktorer som är relevanta, vilken relation som är 
mest meningsfull, vilken information som ska samlas in och analyseras (Miles och Huberman, 
1994).  
 
Empirisk 
En empirisk undersökning har forskaren reflekterar kring insamlade kunskaper från 
observation eller erfarenheter. Kunskaperna kommer från ”verkligheten”, där objekt eller 
händelser manipuleras eller observeras (Zikmund, 2000). 
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Kvantitativ 
Kvantitativ undersökning brukar beskrivas som hårddata för att de uttrycks i siffror, vilket 
hjälper forskaren att skapa överblick över en stor mängd av material. Det ger svar på frågan 
”hur många” och forskaren strävar efter reliabilitet och validitet. Analysen av kvantitativa 
undersökningar används verktyg som är standardiserade (Svenning, 2003). 
 
Kvalitativ 
Kvalitativ undersökning kan vara utdragen eller en intensiv kontakt med individer, grupper 
eller organisationer och reflekterar deras livssituation. Forskarens roll är att se ur ett 
helhetsperspektiv på sammanhanget under studien, dess logik, uppläggning, tydliga och 
otydliga regler. Forskaren bör undersöka aktörernas perception med djupare och empatisk 
förståelse. Den största delen av analysen är i ord där forskaren kan jämföra, analysera och se 
mönster (Miles och Huberman, 1994).  
 

2.3.3 Beskrivning av produkter/tjänster och kunder typer 
Jag upprättat en klassifikation för olika typer produkter/tjänster och kunder som forskare har 
utfört sin undersökning på (bilaga 1). Dessa typer har jag klassificerat in i 5 kolumner och 
beroende på vilken produkt/tjänst som författare till artikeln använt sig av är det markerat med 
ett ”X”. Även om undersökningen var gjort på konsumenter eller industriella kunder är det 
markerat med ett ”X”. Produkter/tjänster och typ av kund kan beskrivas följande:  
 
Sammansatta produkter 
Är när komponenter monteras ihop till en färdig produkt (Belliveau et al., 2002) 
 
Icke sammansatta produkter 
Är normalt en samling av komponenter som kan sättas samman till en egen enhet, vilket kan 
bli infogad i en större enhet eller en färdig produkt (Belliveau et al., 2002). 
 
Industriella kunder (B2B) 
Företag säljer varor eller tjänster till andra företag. Köparna är professionella och köper 
produkter för att producera eller sälja vidare för att göra en vinst (Kotler och Keller, 2006). 
 
Konsumenter (B2C) 
Företaget säljer stor mängd av varor eller tjänster till konsumenter, där varumärket styrka har 
stor betydelse (Kotler och Keller, 2006). 
 
Tjänster 
Till skillnad från produkter skapas oftast tjänster när den upplevs av kunden och att kunden 
kan medverka i att producera samt konsumera tjänsten (Alam, 2005). 
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2.4 Metodproblem 
Thuren (2002) framhåller att validitet innebär att forskaren verkligen undersöker det som de 
har föresatt sig att undersöka. Detta innebär strikt att om en mätning upprepas ska den ge 
samma resultat som vi den förra mätningen (ibid). Reliabilitet är ett annat ord för en 
undersöknings giltighet eller trovärdighet, att undersökningen verkligen mäter det som är 
avsett att mätas (Denscombe, 2000). 
 
Reliabilitet i denna studie styrks av att jag har i datainsamlingsmetoden satt ett kryss om 
artikeln innehåller just det temat, vilket ger möjlighet att kunna kontrollera den data som 
samlas in (bilaga 1). Genom detta arbetssätt har i alla fall ett försök gjorts för att öppet 
redovisa tillvägagångssättet och på så sätt öka undersökningens trovärdighet.      
 
Något som däremot kan antas minska undersökningens trovärdighet är utelämning av artiklar 
som skulle ha kunnat passa in på ämnesområdet. Jag hade väldigt många träffar på sökorden 
och därför valde jag att undersöka de ca 50 - 60 första träffarna. På grund av knapp tid kan 
därför artiklar ha exkluderats. Även med mer tid hade en noggrannare sökning kunna göras på 
andrahands referenser. Senare har jag upptäckt att det finns fler sökord som exempelvis 
concept development phase, preliminary phase, pre-phase, pre-project och opportunity 
identification. 
 
De flesta av de artiklarna känns som ett helt självklart val eftersom författarna refererar till 
varandra. Om en ny Litteratur Review skulle skrivas anser jag att de flesta artiklarna i denna 
uppsats skulle nästa författare även återge detsamma och detta stärker validiteten i denna 
studie. Eftersom denna uppsats är till största del baserad på fakta från högt rankade tidskrifter, 
exempelvis Journal of Product Innovation Management stärker även detta validiteten. 
Dessutom är studien byggd på artiklar som är ”peer-reviewed”, vilket anses som tillförlitlig 
forskning. 
 
Efter en tredjedel av artiklarna var genomlästa valdes vissa teman för denna uppsats. Den 
tredjedelen var artiklar som har skrivits av etablerade forskare inom FFE. Utifrån dessa 
artiklar blev uppsatsens val av teman inspirerade av Khurana och Rosenthal (1998). Artikeln 
innehåller olika perspektiv och omfattar faktorer som är återkommande i litteraturen. 
Eftersom det är för första gången jag som författare skriver en Litteratur Review blev 
resultatet att inte alla artiklar först blev lästa innan valet av teman. Det hade naturligtvis varit 
bättre att först läsa alla artiklar först och sen välja teman. Men på grund av brist i kunskap 
blev valet av teman bestämd på förhand, med en viss justering senare i processen. Om en ny 
Litteratur Review skulle skrivas bedömer jag att ett bättre tillvägagångssätt vore att all 
litteratur granskas innan teman beslutas.  
 
Det har även uppkommit svårigheter i separation av blombladen, eftersom att de bör vara 
ömsesidigt uteslutande mot varandra. 3.1.1 Konceptualisering av FFE är inte uteslutande, 
eftersom faktorerna i modellerna återkommer flera andra teman. Teman som har varit svåra 
att separera är 3.1.9 Samarbete mellan team medlemmar och 3.1.10 Intern kommunikation 
och information. Ett exempel på det är att samarbetet mellan Forskning och Utveckling samt 
marknadsföringsavdelningen kräver intensiv kommunikation och informationsutbyte mellan 
parterna. Dessa områden är väldigt närliggande men jag anser att de är två olika teman och jag 
har försökt att separera dem i den utsträckning som är möjlig.  
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Avsnittet 3.1.2 Graden av ny produkt bygger till stor del på fakta från Reid och de Brentani 
(2004) samt Moenaert et al. (1995) artikel. Dessa artiklar är konceptuella, vilket betyder att 
forskarna kan anta att det finns samband emellan olika faktorer och väljer ut vilka faktorer 
som är relevanta. Alltså är inte dessa artiklar lika trovärdig som en empirisk studie vilket 
bygger mer på verkligheten. Detta gör att dessa konceptuella artiklar minskar denna 
undersökningens reliabilitet. Det finns fyra andra konceptuella artiklar i denna studie Griffith-
Hemans, J. och Grover, R. (2006) samt Langerak et al. (2004) beskriver framförallt att 
organisationskulturen har stor betydelse för framgång i FFE. Hong et al. (2004) och Zhang 
och Doll (2001) är även konceptuella artiklar. Av dessa artiklar är denna studie i synnerhet 
baserad på fakta från Reid och de Brentani (2004) samt Griffith-Hemans, J. och Grover, R. 
(2006) artiklar. Trots att dessa två artiklar är konceptuella refererar vedertagna forskare som 
undersöker FFE till dessa två, vilket måste betyda att de är accepterade bland forskare som 
studerar FFE. 
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3. Teori 
Detta kapitel beskriver de 12 olika teman inom FFE. Sedan presenteras vilka metoder som 
forskare har använt sig av i sina undersökningar. Det redogörs även vilka typer av produkter, 
tjänster samt kunder som forskare har undersökt.  

3.1 Teman inom FFE 
Denna uppsats redogörelse för teman inom FFE som har sorterats slumpvis, förutom 3.1.1 
konceptualisering av FFE som är placerad först. Detta beror på att det är mer logiskt och 
övergripande att ge en redogörelse över hur forskare skildrar aktiviteterna i FFE. Därefter har 
en sporadisk beskrivning gjorts av resterande teman, där flera teman ingår i konceptualisering 
av FFE. Redogörelsen av teman är en blandning mellan en beskrivande framställning och till 
viss del analys.  

3.1.1 Konceptualisering av FFE 
Cooper (1988) har skapat en modell som heter ”Predevelopment Steps in the New Product 
Process” för att kunna beskriva aktiviteterna som utgör FFE och hur de kan effektiviseras. 
Modellen är uppdelad i 3 stadier: 1) idé stadiet, 2) preliminär bedömningsstadiet och 3) 
konceptstadiet som i sin tur är uppdelade i olika steg (ibid). 

 
Figur 4: ”Predevelopment Steps in the New Product Process”. Källa: Cooper (1988) 
 
Cooper (1988) menar att först skapas idéer som går igenom en preliminär utvärdering och 
sedan gallras dåliga idéer bort. Dessa aktiviteter i idé stadiet är kritiska och det är stora brister 
hur företag hanterar detta stadiet. Problem som kan uppkomma i detta stadie är för svaga 
idéer, för få idéer och dålig hantering av gallring. Under det preliminära uppskattningsstadiet 
lägger företaget ner resurser för att sammanställa information för att avgöra om projektet är 
trovärdigt. Detta är för att få en förståelse för tid, kostnader, marknadspotential och vilken 
teknisk kompetens som krävs. Cooper menar att samtal med fokusgrupper eller kontakt med 
stora kunder kan vara ett sätt för att se om det finns intresse för innovationen. Han 
rekommenderar även möten med experter, försäljare, distributörer samt andra intressenter. 
Andra aktiviteter som företaget kan utföra är att se över statistik och information om 
branschen. Samtidigt som marknaden utvärderas bör också företaget utvärdera den teknik som 
krävs för att utveckla innovationen samt vilka kostnader det skulle innebära. Konceptstadiet 
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anser Cooper är det svåraste stadiet att hantera, eftersom det är då det avgörs ifall företaget 
ska utveckla produkten eller inte. Han beskriver att i detta läge ska företag definiera det 
exakta produktkonceptet, utveckla strategier och utvärdera om produktdesignen kan ge värde 
åt kunden.  
 
Vidare beskriver Cooper (1988) att FFE aktiviteterna ska åstadkomma 3 saker: 1) Idé 
generering, 2) Produkt definition och 3) Projekt utvärdering. Där idé generering är att förstå 
idén och produkt definition innebär att produkten definieras. Detta genom att bestämma 
positionering, fördelar med produkten samt produktens design. Projekt utvärdering innebär att 
projektet utvärderas utifrån ett marknadsförings-, teknologiskt, produktions- och finansiellt 
perspektiv och det tas beslut om projektet ska fortsätta in i produktutvecklingsfasen. Jag anser 
att Cooper inte är konsekvent, eftersom det finns två olika FFE koncept i samma artikel och 
ingen förklaring till samband dem emellan. Murphy och Kumar (1996, 1997) utgår från 
Cooper 3 stadier: 1) Idé generering, 2) Produkt definition och 3) Projekt utvärdering. 

 
Figur 5: En FFE modell. Källa: Murphy och Kumar (1997). 
 
Murphy och Kumar (1996, 1997) menar på att Cooper identifierar dessa 3 stadier i FFE och 
de själva undersöker aktiviteter inom idé generering, produkt definition och projekt 
utvärdering. De skriver att varje enskilt stadie har en specifik målsättning som uppnås genom 
olika aktiviteter. Aktiviteter i FFE är enligt Murphy och Kumar (1996) omgivningsfaktorer, 
innovativ organisationskultur, att idén passar organisationsstrukturen, intern marknadsföring 
av idén, analyser, möjligheter att möta avsedda målgrupper och graden av stöd från ledningen. 
Om företaget utför dessa aktiviteter och lägga ned mer tid på dem påpekar Murphy och 
Kumar att det leder till framgång. Ett år senare poängterar Murphy och Kumar (1997) mer 
specifikt vad aktiviteterna innebär för att uppnå ett bättre resultat. De skriver att nya idéer 
härstammar från olika ursprung och den största aktiviteten är att identifiera nya idéer från 
kunder. Företaget kan identifiera nya möjligheter med direkt kontakt med kunderna och i 
vissa fall efterfrågar kunderna efter nya lösningar. Vidare anser Murphy och Kumar (1997) att 
en kreativ organisationskultur är en oerhört viktig källa för att generera idéer. Detta genom att 
nyttja anställda med kreativa talanger, men även att det finns en öppenhet i företaget för att 
göra förändringar i teknologi samt i den befintliga produktlinjen. Nya idéer kan genereras 
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utifrån olika tekniker så som brainstorming och genom att utföra prognoser av framtida 
trender. Murphy och Kumar (1997) anser vidare att det är viktigt under detta stadium att det 
finns kommunikation mellan anställda och uppåt i organisationen. Produkt definition innebär 
att idén utvecklas till att bli ett koncept genom att den får en design. De anser att först och 
främst måste konceptet få stöd internt och att konceptet passar in med företagsstrategin samt 
med företagets förmåga. När innovationen har nått det tredje stadiet görs en utvärdering om 
marknadspotential, vilka risker det innebär, hur stor finansiering som krävs och om det finns 
stöd från företagsledningen. Slutligen resulterar detta i om innovationen blir godkänd för 
fortsatt utveckling eller blir nedlagd (ibid). 
 
Cooper (1997) gör en annan konception av FFE som har samma princip som hans Stage-Gate 
modell1. I detta koncept börjar Cooper med ”Gate 1” där de första idéerna gallras bort och de 
som är tillräckligt lämpliga får fortsätta till ”Stage 1”. Här sker en preliminär undersökning 
vars syfte är att samla in lite information till en liten kostnad. Detta för att uppskatta 
marknaden, teknologi och den finansiering som krävs för att utveckla produkten. I ”Gate 2” 
gallras dåliga idéer bort och projektet förflyttar sig till ”Stage 2”, där en mer detaljerad 
undersökning sätts igång.  Nu definieras produkten till ett produkt koncept, det utförs 
marknadsanalyser, marknadsundersökningar, konkurrensanalyser, finansiell analyser, 
operationsanalyser, konceptet testas och företaget löser tekniska problem. ”Gate 3” är när 
företagsledningen bestämmer om produkten ska utvecklas och de bör ta hänsyn till om 
produkten stämmer överens med företagets övergripande strategi. Här ser de över risker, 
vilken förmåga de har att leverera produkten och fördelar samt nackdelar med produkten. Hur 
företag hanterar alla dessa aktiviteter är det som bestämmer om produkten kommer att 
misslyckas eller lyckas (ibid).   
 
Även Khurana och Rosenthal (1997, 1998) har utvecklat koncept med 3 stadier som de kallar 
“Pre-Phase Zero, Phase Zero och Phase one”.  
 
 

 
Figur 6: En FFE modell. Källa: Khurana och Rosenthal (1998) 

                                                 
1 I Coopers bok ”Winning at new products: Accelerating the process from idea to launch” (2004) återfinns hans 
Stage gate modell för produktutvecklingsprocessen. Modellen bryter ned processen i olika stadier och emellan 
stadierna finns det ”gates” där det avgörs om innovationen är värd eller inte värd för fortsatt utveckling. Jag 
kommer inte att gå in på denna modell, eftersom den behandlar hela produktutvecklingsprocessen.   
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Tillskillnad från Murphy och Kumar anser Khurana och Rosenthal (1997, 1998) att hela tiden 
under den pågående fasen är produkt strategi och kommunikation väsentliga faktorer som 
måste sammankopplas med aktiviteterna i FFE. De påpekar att det är betydelsefullt för företag 
att ha en strukturerad strategi och helhetssyn över FFE för att kunna effektivisera fasen. 
Vidare beskriver Khurana och Rosenthal (1997, 1998) att ”Pre-Phase Zero” inleds med att 
generera idéer, göra en marknadsanalys och teknologisk uppskattning. Det bör även finnas en 
vision om företaget, projektet och produkten som kan sammankopplas med företagsstrategin 
samt produktstrategin. Om företaget anser att dessa idéer är värd att undersöka ytterligare 
tillsätts en projektgrupp för att utforma ett produktkoncept i ”Phase Zero”. Under ”Phase one” 
utvärderar företaget sin potential, förmåga, risker, utmaningar, resurser och konceptet testas. 
Sedan avgörs det om produkten är redo för utveckling eller om den kommer att läggas ned 
(ibid).   
 
Verworn (2006) har utvecklat ett FFE koncept som beskriver idé generering, utvärdera idén 
och inledande planering. Hon menar att insamling av idéer kan ske genom olika tekniker. 
Insamlingen bör vara systematisk och all den insamlade informationen rörande idéerna bör 
överlämnas till endast några få personer som bär ansvaret. Det är viktigt att det finns tid för 
idé generering och det är mest effektivt om olika funktioner samarbetar därför att de kan ta 
hänsyn till varandras krav. Utvärdering av idén görs för att välja den mest lovande 
innovationen och det viktigt att ta hänsyn till vilka krav olika avdelningar i företaget ställer. 
Den inledande planeringen innebär att det sätts upp mål, anställdas ansvarsområden planeras 
och se till att det finns resurser att tillgå inför den fortsatta produktutvecklingsfasen (ibid). 
 
Jag har upptäckt att många forskare nämner kortfattat ett FFE koncept i form av termer, men 
de beskriver inte mer ingående vad aktiviteterna egentligen innebär. Zhang och Doll (2001) 
definierar FFE konceptet utifrån Cooper samt Khurana och Rosenthal, men beskriver väldigt 
kortfattat ”Pre-Phase Zero” (vilket innefattar idé generering), ”Phase Zero” (uppskattning av 
marknad, teknologi, konkurrenter), ”Phase one” (produkt definiering, motivera projekt, 
aktionsplan). Även Bröring et al. (2006) nämner att FFE innefattar idé generering, utvärdering 
och val av idé för fortsatt utveckling, likaså Verganti (1997) koncept generering och planering 
för produkten. Gällande dessa författare finns det alltså ingen uttömmande beskrivning av 
FFE konceptet.  
 
Ni upptäcker att det finns en rad olika begrepp vad FFE fasen innefattar och Koen et al. 
(2001) anser att det borde fastställas ett gemensamt språk för nyckelbegreppen. Därför 
beskriver Koen et al. (2001) FFE koncept på ett annorlunda sätt än alla andra forskare, genom 
att de har utvecklat en cirkulär modell istället för linjär. Syftet med denna modell är att 
fastställa terminologin och inte fasen. 
 
Enligt Koen et al. (2002) består modellen av 5 element och dessa drivs av ledarskap och 
organisationskultur som symboliseras som ”Engine”. Det finns influerande faktorer som 
påverkar FFE fasen så som omgivningsfaktorer (distribution, kunder, konkurrenter etc), 
organisationens förmåga och företagsstrategi. Ett av elementen består av organisationens 
kunskaper att identifiera nya teknologiska möjligheter eller andra affärsmöjligheter. 
Elementet drivs av de mål som företaget har satt upp. Det finns tekniker för att hitta nya 
möjligheter så som brainstorming, tankekartor, problemlösningstekniker etc. Det andra 
elementet innebär att organisationen bör analysera informationen och utvärdera teknologi 
samt avgöra marknadspotential för innovationen. Det ska göras en bedömning om produkten 
kommer att passar in i företagsstrategin och organisationskulturen. Vid det tredje elementet 
ska möjligheten modifieras för att utvecklas till en konkret idé i samarbete med kunder, andra 
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team, andra företag och institutioner. Alltsedan väljs vilken idé i det fjärde elementet som 
organisationen ska satsa på. Koen et al. (2001) anser att det bör utvecklas formella metoder 
för att välja rätt idé. Det sista elementet består av att företaget gör en affärsplan som baseras 
på marknadspotential, kunders behov, konkurrenters strategier, teknologiska osäkerheter och 
andra risker (ibid). 

 
Figur 7: En modell för att föreslå ett gemensamt språk och definitioner av nyckelkomponenter 
inom FFE. Källa: Koen et a.l(2001). 
 

3.1.2 Graden av ny produkt 
Reid och de Brentani (2004) återger att det speciellt saknas kunskap om diskontinuerliga 
produkter i FFE. Med diskontinuerliga produkter menar Reid och de Brentani att produkten är 
helt nykonstruerad, det krävs ny och förändrad teknologi i organisationen och den vänder sig 
till nya kunder. Motsatsen till diskontinuerliga produkter är inkrementella produkter vilket 
betyder att förbättringar görs på en redan existerande produkt och utveckling sker på befintlig 
teknologi samt marknad (ibid). Inkrementella produkter är en större grupp och mycket 
frekventare än diskontinuerliga produkter (Khurana och Rosenthal, 1998). Denna grupp 
uppskattas till att vara 90 procent och diskontinuerliga 10 procent (Reid och de Brentani, 
2004). Kim och Wilemon (2001) skriver att processer för inkrementella produkter är lättare 
att standardisera än för diskontinuerliga produkter. Reid och de Brentani (2004) beskriver en 
tredje typ av innovation som hamnar i intervallet mellan diskontinuerliga och inkrementella 
produkter. Denna variant av innovation kallar de för ”radically new” vilket innebär att 
produkten antingen krävs ny och förändrad teknologi i organisationen eller att den vänder sig 
till nya kunder. Detta tolkar jag som att ”radically new” är en diskontinuerlig innovation 
snarare än inkrementell innovation.  
 
FFE fasen ser olika ut för diskontinuerliga och inkrementella produkter (Reid och de 
Brentani, 2004). Vid utvecklingen av inkrementella innovationer kan företaget använda 
nuvarande kompetenser, problem kan bli identifierade och strukturerade av organisationen. 
Individer i organisationen samlar in information och delger med övriga involverade för att 
analyseras vidare. Däremot diskontinuerliga innovationer samlas information in ostrukturerat 
samt att problem och möjligheter inte är strukturerade gemensamt av organisationen utan av 
en eller två individer (ibid). Företag har alltså mindre kontroll när det gäller diskontinuerliga 
produkter i jämförelse med inkrementella produkter. Khurana och Rosenthal (1998) anser att 
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diskontinuerliga produkter är mer än vanligt otydligt definierade. Trots har de upptäckt att det 
finns fördelar för att företagsledningen har blivit mer involverade i innovationen, vilket gör att 
de förstår det nya produktkonceptet bättre och kan på så sätt bättre avgöra om innovationen 
passar med företagets strategi (ibid). Rice et al. (2001) beskriver diskontinuerliga innovationer 
som kostsamma, riskabla, FFE fasen ofta blir utdragen och de skapar oordning i företagets 
existerade strukturer. Zhang och Doll (2001) menar att diskontinuerliga produkters 
utvecklingsprocess är långvarig och det brukar vara inom 5 till 10 år. En annan svårighet med 
diskontinuerliga innovationer är att produktlivscykeln är svår att förutse och svårt för 
företaget att vara beslutsam vilken väg de ska gå för att nå framgång (Kim och Wilemon, 
2001; Moenaert et al., 1995; Rice et al., 2001). 
 
Goldenberg et al. (2001) skriver att det är nödvändigt för företag att ha innovationer som både 
är diskontinuerliga och inkrementella. Men det diskuteras även att företag inte bör utveckla 
nya koncept som inte stämmer överens med deras nuvarande aktiviteter och att det oftast är 
dömda för att misslyckas (ibid).  
 

3.1.3 Samverkan med kunder 
Gassmann et al. (2006) anser att för att utveckla en framgångsrik produkt krävs det att 
företaget integrerar och ta hjälp ifrån kunder i FFE fasen. Detsamma menar Alam (2005) att 
det är viktigt att integrera kunder i direkt från start när ett företag ska utveckla en ny tjänst. 
Detta på grund av att i FFE fasen behövs det oerhört mycket information från kunder, vilket 
har en positiv inverkan för att få en mer framgångsrik tjänst. Vidare skriver Alam (2005) att 
det är speciellt nödvändigt med kundsamverkan i utvecklingen av en ny tjänst eftersom en 
tjänst inte finns förrän den upplevs av kunden och att kunden medverkar i att producera samt 
konsumera tjänsten.  
 
Zhang och Doll (2001) menar att förståelse för kunders behov reducerar den osäkerheten 
projekt teamet ofta har i FFE. Om företag förstår kunders behov kan det leda till nya 
möjligheter genom att erbjuda nya lösningar till marknaden (Smith et al., 1999). Genom att 
involvera kunder i FFE menar Kim och Wilemon (2002) att projektteamet kan erhålla andra 
synvinklar och förslag än deras egna, men också att få en djupare förståelse för kundernas 
nuvarande samt framtida behov. Information från fokusgrupper eller direkt kontakt med 
kunder stödjer företag att välja rätt idé och reducerar tiden i FFE (Kim och Wilemon, 2002; 
Koen et al., 2001).  
 
Eftersom kunder är en viktig källa till att hämta extern information till FFE fasen måste 
företag dokumentera kundernas input och påverkan på fasen. Alam (2005) föreslår att 
kundsamverkan ska vara störst vid idé generering och gallring av idéer, därför att tillförsel 
från kunder gör att produktutvecklingsfasen går snabbare. När kunder genererar idéer 
reducerar detta tiden för företaget att komma på egna idéer som ska passa kunderna (ibid). 
Gordon et al. (1997) anser att generering av idéer och gallring sker i samverkan mellan 
kunder och försäljningsteamet. De framhåller att det är försäljningsteamet som är den mest 
logiska källan att tillhandahålla information om kunderna. Speciellt inom industriella 
marknader spenderar försäljare en stor del av sin tid med sina kunder och kan därför veta 
deras problem och behov. Försäljningsteamet måste få vägledning hur de ska förvärva 
information från kunder på bästa sätt, men även för att veta vilken information som är 
betydelsefull att samla in (ibid).   
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Flint (2002) anser att problemet är att företag inte vet vilken information som är relevant att 
samla in från kunder och det inte finns formella processer för vilken information från kunder 
som företaget ska lägga beslag på. Flint har skapat en process som hanterar information om 
kunders nutida och framtida behov, vars syfte är att minska tiden för produktutveckling. Detta 
sker genom olika tekniker för att förstå kunde bättre (ibid). Det kan vara svårigheter att välja 
rätt kunder, men Gassman (2006) föreslår att välja kunder som har en tidig vision av 
produkten och att företaget kan då lättare lära sig av kundernas feedback samt modifiera 
produkten efter kundernas behov. På detta sätt blir produktutvecklingen mer systematiskt 
genom att testa och lära sig så att företaget hittar den bästa kombinationen som passar 
marknadens behov (ibid). 
    

3.1.4 Samverkan med leverantörer 
Att ha samarbetande relation till sina leverantörer är enligt Zhang och Doll (2001) det som 
företag bör eftersträva för att det minskar osäkerheten, ökar takten att utveckla nya produkter 
och ger hållbart samt bättre resultat på lång sikt. Leverantörer kan effektivisera företagets 
produktionsförmåga genom att komma med förslag på nya produkter och ge tekniska tillskott 
i olika former. Hong et al (2004) anser att det är betydelsefullt att involvera leverantörer i FFE 
fasen, eftersom att leverantörerna kan ha kompetens som inte företaget innehar och matcha 
företagets styrkor och svagheter (ibid). 
 
Kim och Wilemon (2002) menar att det är viktigt att ha starka band till sina leverantörer i FFE 
eftersom det kan minska kostnaderna för utveckling, producera bättre kvalitet och mindre 
defekter på produkterna. Vidare menar Kim och Wilemon att om företag integrerar 
leverantörer tidigt i utvecklingsfasen sparas tid genom att leverantörer kan ha kunskap om 
teknologi, kostnader, design och ledtider i produktionen. Detta bidrar till att produkten kan 
lättare definieras och projekt kan få bättre planering. Andra fördelar med goda relationer till 
sina leverantörer är att företaget kan tillsammans lösa problem och använda båda företagens 
teknologiska resurser, vilket påskyndar FFE fasen. Leverantörer kan även identifiera problem 
tidigt och förhoppningsvis tillhandahålla lösningar på problemen samt att företaget kan 
komma över ny kunskap (ibid). 
 

3.1.5 Innovationens överensstämmelse med företagsstrategi och 
produktstrategi 
Casto (1994); Khurana och Rosenthal (1997); Koen et al. (2001) ; Rice et al. (2001) Zhang 
och Doll (2001); framhåller att aktiviteter i produktutvecklingsprocessen bör vara knutna till 
företagsstrategin. Boeddrich (2004) menar att de idéer företaget genererar i FFE måste 
överensstämma med företagets övergripande strategi och mål. Det är lättare att nå framgång 
om produktkonceptet passar företagsstrategin, då kommer även företagsledningen att sätta till 
mer resurser för det projektet (Zhang och Doll, 2001).  
 
En tydlig produktstrategi anser Khurana och Rosenthal (1997) leder till framgång. En tydlig 
produktstrategi underlättar för företaget att definiera produkten och välja teknologi som passar 
projektet. Det är viktigt att projektgruppen känner till produktstrategin för det blir lättare att ta 
rätt beslut, till exempel om vilken målgrupp de ska rikta sig till, tiden för utvecklingsfasen 
samt uppskatta vilka kompetenser som krävs för projektet. Khurana och Rosenthal menar att 
det är en stor utmaning för företag att göra strategin så tydlig att de val projektgruppen gör 
dagligen är knutna till strategin. Svårigheten med strategin hur den ska implementeras i FFE 
fasen. De menar att en effektiv implementering är ett samspel mellan produktstrategi och 
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innovation, men även att organisationen kommunicerar om frågeställningar som rör teknologi, 
marknad, konkurrens, kompetens samt resurser (ibid).  
 
Khurana och Rosenthal (1997) föreslår att stora framgångar kommer i och med att företaget 
har ett helhetsperspektiv på FFE, där de sammankopplar företagsstrategi, produktstrategi och 
produkt specifika beslut. Kim och Wilemon (2001) menar att företag bör allokera sina 
resurser och göra prioriteringar så att de projekt de väljer passar företagets mål.  
 

3.1.6 Organisationskultur 
Griffith-Hemans och Grover (2006) skriver att det har stor betydelse för framgång om 
organisationen ger stöd och möjligheter för innovationer. Om inte organisationen värderar de 
anställdas idéer blir det väldigt svårt och istället hämmar deras kreativitet. Kim och Wilemon 
(2002) skriver att organisationens stöd och uppmuntran på lång sikt är det avgörande för 
framgång i FFE. Griffith-Hemans och Grover (2006) menar att det bör ingå i företagets policy 
att de ha ett förhållningssätt som uppmuntrar anställda till att undersöka nya idéer, att det 
finns tid till att utveckla nya idéer och att belöningar ges för framgångsrika idéer. Även Kim 
och Wilemon (2002) anser att det är viktigt att ha en organisationskultur som värderar och ger 
belöningar till anställda som jobbar med FFE aktiviteter. Griffith-Hemans och Grover (2006) 
skriver att om organisationen tillgodose med resurser för anställda som arbetar med att 
utveckla idéer, ökar det de anställdas förmåga att göra idéerna mer konkreta. Svårigheten 
menar Kim och Wilemon är att kunna mäta vilken insats som projektteamet i FFE egentligen 
har gjort, eftersom det är svårt att särskilja produkten och aktiviteterna från de faser som är 
efterföljande. Enligt Kim och Wilemon (2002) måste organisationen tillåta anställda att 
misslyckas, vara öppen för förändringar och våga testa ny teknologi. Organisationen bör 
också göra det möjligt att släppa in många idéer för att det är mindre risk för misstag om det 
finns fler valmöjligheter att utgå från och välja rätt idé. Det ska förstås vara inom rimliga 
gränser för att hålla fast för många idéer tar lång tid och är kostsamt (ibid). 
 
Langerak et al. (2004) skriver att organisationskulturen i ett företag ger upphov till specifika 
strukturer och processer, som i sin tur påverkar effektiviteten i FFE aktiviteterna. Om ett 
företag har en organisationskultur som är marknadsorienterad så leder det framgångsrika 
produkter, men även en förbättrad innovativförmåga i organisationen. Vidare menar Langerak 
et al att en marknadsorienterad organisationskultur gör projekt i företaget blir mer fokuserade 
och ger vägledning åt anställda. Murphy och Kumar (1997) anser att en kreativ 
organisationskultur är det som skapar framgång. De menar att den viktigaste faktorn i att 
generera idéer kommer från att anlita anställda med kreativa talanger. 
 

3.1.7 Företagsledningens ledarskap 
Kim och Wilemon (2001); Kohn (2006) menar att företagsledningen inverkar på FFE fasen 
genom att tillgodose med en strategisk vision, fördela resurser, påverka så att nya 
innovationer blir synliga och hanterar samarbete i organisationen mellan olika avdelningar. 
Dessutom bör företagsledningen skapa ett produktivt klimat och engagemang för utveckling 
av nya produkter samt att de måste ta hänsyn till alla projektgrupper i organisationen och se 
över riskerna. Khurana och Rosenthal (1997) anser att företagsledningen måste ha ett 
helhetsperspektiv över FFE fasen, vilket generar framgångar. Med helhetsperspektiv menar de 
bland annat att det bör finnas samband mellan beslut som tas i FFE och företagsstrategi samt 
produktstrategi. Khurana och Rosenthal (1998) beskriver företagsledningens funktion, vilket 
innebär att de ska arbeta nära projektgruppen under FFE fasen. De kan ge ökad förståelse till 
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projektgruppen hur de ska koppla samman deras val av teknologi och marknad med 
företagsstrategin (ibid). 
 
Buggie (2002) menar att det första en företagsledning bör göra i FFE är att göra fasen mer 
tydlig. Tydlighet kan skapas genom att definiera framgångskriterier, attribut och den karaktär 
de vill att deras hela produktlinje ska inneha. De ska göra detta eftersom de är insatt i 
organisationens resurser, de har mest kunskap om nya idéer är lönsamma och vilken marknad 
som är lämplig för just deras företag. Buggie föreslår att företagsledningen ska göra en lista 
med framgångskriterier som de vill att det nya produktkonceptet ska vara i besittning av. De 
menar att det blir lättare för FoU eller andra anställda att utvärdera om idén uppfyller kraven 
som företaget har ställt upp (ibid).  
 
Hong et al. (2004) menar att ledarskapet ska rikta sin uppmärksamhet mot osäkerheter inom 
projektet i FFE, genom att fråga teamet vad som känns oklart och identifiera det oklara i deras 
arbetsuppgifter. Hong et al menar vidare att bättre planering i FFE minskar osäkerheten. 
Företagsledningen ska tillsammans med projektgruppen sätta upp mål för projektet, vilket gör 
processen mer flexibel och de blir bättre på att hantera oförutsedda hot och möjligheter. Ifall 
de löser fler osäkerheter kan förbättringar ske i beslut, resurs allokering, kommunikation 
mellan funktioner och projektgruppen blir bättre på att kompromissa samt hantera konflikter 
(ibid)   
 
Khurana och Rosenthal (1998) har delat in företagsledningen i olika roller, vilket jag som 
författare tolkar som ledarskapsroller. Dessa är 1). ”Venture capitalist”, 2). ”Overseer” och 3). 
”Coach”. Där den första rollen ger total frihet till projektgruppen. De menar att det är mest 
effektiva rollen som kan framkalla nya idéer, vilket är väsentligt för ett företag som befinner 
sig i en intensiv affärsmiljö. ”Overseer” är en ledarroll som bedriver aktiv ledning av 
projektgruppen och de dominerar strategiska beslut. ”Coach” är den mest uppskattade och har 
lett till mest framgångar enligt Khurana och Rosenthal (1998). De beskriver att en ”Coach” 
låter projektgruppen följa deras strategi samt verksamhetsplan, och om teamet har problem 
hjälper ledningen till med vägledning. 
 

3.1.8 Projektgruppens individuella rollers betydelse för FFE 
Projektledarens ledarskap påverkar tiden för utvecklingsprocessen framställer Kim och 
Wilemon (2001), men också gruppens innovativförmåga beror till stor del på projektledarens 
egenskaper. En projektledare utvecklar mål och planerar ofta tillsammans med 
projektgruppen. De prioriterar vad som måste göras i projektet, leder gruppen framåt och är 
en länk mellan företagsledningen samt andra funktioner i företaget. Kim och Wilemon menar 
på att det förs en debatt kring vilka ledaregenskaper som är vikiga för en projektledare under 
FFE fasen och de menar att det beror på situationen exempelvis teamets erfarenheter, 
organisationsstrukturen samt idéns karaktär. Men de påpekar att de har hittats somliga 
förmågor som projektledaren bör ha. Projektledaren bör tydliggöra målsättningen och 
produktens vision för projektteamet, sätta upp och beskriva mål på ett varsamt 
tillvägagångssätt har visat sig resultatrikt. Vidare rekommenderar Kim och Wilemon (2001) 
att det är viktigt att projektledaren kan acceptera situationer som är kaotiska eftersom FFE är 
en rörig och oklar fas. De bör också skapa engagemang och uppmuntra till kreativitet samt 
innovativ problemlösning. Vidare skriver de att det är angeläget att projektledaren 
marknadsför idéerna till andra människor inom företaget, speciellt till beslutsfattare så att de 
kan stödja med resurser till projektet.  
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Kim och Wilemon skriver vidare att företag väljer ofta en person som leder projektet och 
driver det framåt, vilket i litteraturen brukar kallas för ”champion”. En ”champion” är enligt 
Reid och de Brentani (2004) en person som aktivt engagerad och med att saluföra idén till 
andra anställda, vilket har en avgörande betydelse för innovationens fortsatta existens. Även 
Zhang och Doll (2001) beskriver en ”champion” som en person som är entusiastisk och 
brinner för idén. Detta gör att denna person närvaro har stor påverkan på utvecklingsfasen för 
att en ”champion” vägleder och stöttar innovationen genom olika beslut som organisationen 
tar (ibid). McGuineness (1990) anser att utan en ”champion” dör ofta idén, eftersom det finns 
andra idéer inom företaget som stöttas och vill ha uppmärksamhet. Murphy och Kumar (1997) 
skriver att det kan vara en ”champion” eller en grupp som är ”champions” och de måste 
påvisa att idén passar organisationens förmåga och strategi. Kim och Wilemon (2002) 
framhåller att dessa personer har betydelse för att transformera oklara idéer till tydliga 
produktkoncept. De skapar nya resurser samt att de kan generera lönsamhet genom att förena 
nya tekniker med nya marknadsmöjligheter (ibid). 
 
Det finns en eller två personer som har en drivande roll i utvecklingen av en diskontinuerlig 
produkt så kallade ”Drivers”. En sådan person är en teknologisk expert som har en stor 
möjlighet att se framtida möjligheter för nya teknologier eller marknader. Reid och de 
Brentani menar att det finns två typer av ”Drivers”, vilket är ”Innventor” (uppfinnare) och 
”Ruminator” (funderare). Där uppfinnaren har en roll som teknisk visionär och funderaren 
som marknadsvisionär. Vanligtvis är dessa två roller sysselsatta med att vara ansvariga för att 
implementera ny teknologi i organisationen eller arbetar mot marknader där de kan få 
användning av att tillämpa ny teknologi. Dessa personer kan därför se trender i omgivningen 
och i stor grad påverka organisationen med nya utvecklingsinriktningar, vilket gör att de har 
stor betydelse inom FFE fasen. När det gäller diskontinuerliga produkter väger 
teknologirelaterade problem högre i början av FFE än problem som är relaterade med 
marknaden vilket läggs mer fokus på senare i fasen (ibid).  
 
Reid och de Brentani (2004) beskriver andra individuella roller som en ”Gatekeeper” vilket är 
en person som väljer om de ska eller inte ska dela information från omgivningen med övriga i 
företaget. ”Boundary spanner” är en person som kan vara samma person som ”Gatekeeper” 
och de arbetar utåt sett från organisationen. Dessa individer är ansvariga för 
informationsutbyte mellan organisationen och företagets omgivning där de tar beslut om 
informationen är relevant för organisationen. Det finns ”Boundary spanners” som inte är så 
effektiva i den rollen och de arbetsuppgifter som de har blivit tilldelade. Det beror på att de 
inte har byggt upp ett starkt nätverk, de är ineffektiva på att samla in och sprida ut 
information. Därför är ”Gatekeepers” som kommunicerar frekvent med andra organisationer 
de väldigt betydelsefulla och de har stort inflytande över organisationen (ibid).  
 

3.1.9 Samarbete mellan team medlemmar 
Hong et al. (2004) framhäver att hög nivå av team arbete erhåller effektivare implementering 
av beslut, kreativare problemlösning, effektivare kommunikation, bättre koordinering av 
aktiviteter och bättre på att lösa konflikter. Eftersom FFE fasen är osäker anser Hong et al att 
team arbete har en positiv inverkan på fasen. Hong et al. (2004); Khurana och Rosenthal 
(1997); Kohn (2006); Kim och Wilemon (2001) anser att medlemmarna som arbetar i FFE 
ska komma från olika funktioner och med olika bakgrund, vilket har visat sig lett till större 
framgångar. Kim och Wilemon (2001) menar att tvärfunktionella team löser problem 
snabbare och till lägre kostnad än andra. Hong et al (2004) skriver att personer som har 
bakgrund från teknologi, marknadsföring, produktion eller andra funktioner har olika mål, 

 22



prioriteringar och färdigheter. Om ett företag förenar dessa personer blir det tydligare fokus 
och målsättning för projektet. Eftersom team medlemmarna har olika kompetenser förväntas 
det att teamet uträttar mer eftersom de har mer kunskap när de kan lära sig av varandra. Hong 
et al menar att det ofta inte läggs en sådan stor vikt på att sätta upp gemensamma mål i FFE 
fasen och om teamet gör det är det lättare att komma överens och bli mer samstämmiga.  
 
För det mesta har företag inte viljan att lägga ned så mycket resurser i FFE och därför består 
projektteamet oftast av få människor (Kim och Wilemon, 2001). Khurana och Rosenthal 
(1997) skriver att för det mesta sätts teamet samman i vad de nämner som ”Phase one”, vilket 
betyder att företaget har kommit till det stadiet då de ska fastställa produktkonceptet och en 
plan för det fortsatta projektet samt att undersöka om det finns möjlighet att genomföra idén. 
Men Khurana och Rosenthal (1997) föreslår att gruppen bör sättas ihop långt innan dess. De 
anser också att det är bra att integrera leverantörer eller andra partners som medlemmar i 
teamet.  
 
Verganti (1997) föreslår att tvärfunktionella team bör upprättas vid generering av 
produktkoncept och planeringen av produktens utveckling. Verganti menar vidare att 
fördelarna är att projektgruppen gör att kunskapsbasen utvidgas och att de kan sammankoppla 
produktkonceptet med olika funktioners strategi. Även Verworn (2006) rekommenderar att ett 
team ska sättas ihop för att generera idéer och att de systematiskt ska samla, lagra samt 
överföra idéer så att fler kan ta del av idéerna. Gruppen ska systematisk samla in genom olika 
tekniker som exempelvis brainstorming, och att de tar hänsyn till kundernas behov och deras 
egna tekniska förutsättningar. Verworn menar vidare att teamet måste få arbetstid till att 
samla in och utföra idé genererings aktiviteter utöver deras vanliga arbetsuppgifter.  
 
Moenaert et al. (1995) undersöker samarbetet mellan FoU och marknadsföringsavdelning 
vilket hjälper dem att minska tveksamheter och istället ökar deras analysförmåga. Även Kohn 
(2006) undersöker samarbete mellan FoU och marknadsföringavdelningen under FFE. Hon 
gör en distinktion emellan integration och samarbete mellan de två funktionerna, där 
integration beskrivs som aktiviteter som är relaterade till kommunikation och samarbete är 
relaterat till beteende (ibid).  
 

3.1.10 Intern kommunikation och information 
Kommunikation under FFE bör vara intensivt menar Moenaert et al. (1995) eftersom det är då 
radikala förändringar i planeringen är minst kostsamma. Projektteamet kan fortfarande vara 
flexibla och förändra idén, vilket kommer att vara betydligt kostsammare samt mer 
tidskrävande senare i projektet. Därför påpekar Moenaert et al. (1995) att det är absolut 
nödvändigt att det uppstår ett effektivt kommunikationsutbyte mellan parter, så att fler 
problem kan lösas i FFE fasen och inte senare i processen. 
 
Kim och Wilemon (2002) menar att det är viktigt att ha öppna kommunikationskanaler för att 
lättare kunna sprida och dela med sig kunskap. Företag bör bygga ett informationssystem för 
att kunna hantera och utvärdera snabbt relevant information. Att systematiskt och 
kontinuerligt samla in information om förändringar gör att osäkerheten minskar. När 
information är snabb och pålitlig är det en hjälp för företag i att välja rätt idéer, producera 
lovande koncept och utföra FFE fasen mer effektivt. Det är också betydelsefullt att hantera 
information så att det går att tillbakablicka historiskt inför nya projekt (ibid). 
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Boeddrich (2004) menar på att FFE fasen kan organiseras på ett bättre sätt om företag kan 
systematiskt hantera nya idéer och sannolikheten ökar i att ta rätt beslut. Eftersom FFE fasen 
är osäker behöver företag reducera osäkerheter, vilket de kan göra genom att investera i 
intellektuella resurser redan från början. Jag som författaren tolkar att intellektuella resurser 
innefattar bland annat kommunikationssystem. Vidare anser Boeddrich att företag bör 
samankoppla anställdas idéer med en informationskanal inom företaget, vilket är en IT-
databas för att kunna strukturera och hantera idéer från anställda. Genom denna databas kan 
den personen som kom på idén följa den under utveckling och andra anställda kan tillföra 
förslag till idén. Även Kagioglou et al. (2000); Montoya-Weiss och O´Driscoll (2000) anser 
att IT mellan ledning och projektgruppen spelar en central roll för att snabbt och effektivt 
sprida information om projektet och att FFE kan bli mindre otydlig genom elektroniskt 
support system. Ett system som Montoya-Weiss och O´Driscoll har undersökt heter ”Galileo”, 
vilket har som mål att hjälpa företag att översätta idéer till produktkoncept och hjälpa 
beslutsfattare att systematiskt utvärdera samt jämföra idéerna. Även om varje idé är unik har 
detta systemet en standardiserad process som bedöms utifrån andra idéer som funnits i 
systemet. På liknande sätt påpekar Gordon et al. (1997) att det är lämpligt att företag använder 
sig av informationssystem så att information kan finnas tillhanda mellan försäljningsteamet 
och beslutstagarna i organisationen.  
 
Massey et al. (2002) framhåller att IT kan stödja FFE processen genom att organisationen kan 
överblicka och förstå hela processen. De har utvecklat en metod som heter ”PCD- 
performance-centered design” för att strukturera kunskapsintensiva och ostrukturerade 
processer som är tillämpad på FFE. PCD är ett teknologisktsystem som hjälper företaget med 
detaljerad problemlösning för att hitta struktur i komplexa samt problematiska situationer. 
Detta system gör att företaget hanterar uppstående problem, identifierar de ursprungliga 
orsakerna till problemet och gör att de uttrycker klart den bästa lösningen på implementering 
av problemet (ibid). 
 

3.1.11 Graden av frihet och kontroll 
I Khurana och Rosenthal´s (1998) studie visar två risker som strider mot varandra, vilket är 
hur pass formell eller fri FFE fasen bör vara. Den ena ytterligheten är att det inte bör finns 
formalitet i FFE och den andra ytterlighetten är att formella metoder är överdrivna. Risken 
enligt Gassmann et al .(2006); Khurana och Rosenthal (1998) vilket anser att vara för formell 
hämmar kreativiteten, men samtidigt måste FFE fasen vara kontrollerad för att inte göra 
misstag. Khurana och Rosenthal (1997) menar på att det är en naturlig spänning mellan 
formenlig planering för att utsättas för mindre risker och friheten att kunna agera mot 
osäkerheter. Gassmann et al. (2006); Khurana och Rosenthal (1997, 1998) anser att de måste 
finnas en balans mellan planerade aktiviteter och pågående förändringar. Detta kan beskrivas 
att även fast beslut tas under FFE så måste företaget anpassa och kunna ha friheten att göra 
förändringar och överväga andra alternativ (ibid). 
 

3.1.12 Övriga teman 
Dessa teman visas i litteraturen till en liten del och därför anser jag att de är värda att belysas. 
Övriga teman består av att vissa företag finner att samverkan med andra företag som inte är 
leverantörer eller kunder är en framgångsfaktor (Kim och Wilemon, 2002). Enligt Kim och 
Wilemon (2002) är informationen från externa grupper värdefullt och dessa grupper kan 
hjälpa till att hantera FFE på ett bättre sätt. Samarbete med andra företag ger information om 
förändringar teknologi och marknad. Detta är speciellt nödvändigt i FFE fasen, eftersom 
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företagen kan utveckla en effektiv relation till varandra där de utbyter information i stor 
omfattning (ibid).  
 
Murphy och Kumar (1997) och Reinertsen (1999) belyser det finansiella perspektivets 
betydelse. Murphy och Kumar (1997) påpekar att företagets viktigaste aktivitet är att göra en 
analys över idén för att kunna avgöra om den är genomförbar. Analysen bör innehålla 
kostnader, potentiella intäkter, vilka möjligheter det finns för tillväxt etc. Reinertsen (1999) 
menar att företag måste ha ett ekonomiskt och kvantitativt perspektiv på FFE för att kunna 
mäta samt optimera fasen. För att kunna optimera menar han att företag måste identifiera 
prestationer för att sedan kunna mäta dem. Reinertsen skriver vidare att det går att mäta 3 
prestationer: 1) Utgifterna för att gallra en möjlighet, 2) Tiden det tar för att gallra en 
möjlighet och 3) Effektiviteten i gallringen av en möjlighet. De två misstag som kan göras i 
gallringsprocessen är att utsortera en bra idé eller att godkänna en dålig idé, där det andra 
misstaget kommer att öka kostnaderna för företaget. Reinersten (1999) menar att det måste 
göras en total kostnadskalkyl för fasen, därför att det gör att företag kan ta bättre beslut och 
ger en ökad förståelse.  
 

3.2 Metodvariabler 
I min litteratursökning har jag uppmärksammat vilka metoder som forskare har använt sig av. 
De flesta har gjort empiriska studier med kvalitativa undersökningar, fast rätt många forskare 
har nyttjat kvantitativ metod också. Ett stort antal artiklar finns det inte beskrivet någon metod 
överhuvudtaget. I 6 av artiklarna finns det konceptuella modeller som har testas med 
hypoteser. Sammanfattningsvis kan jag säga att det är ganska jämnt fördelat och inte är 
särskilt stor skillnad på antalet metoder som finns forskare har använt sig av inom Fuzzy 
Front End. Fördelningen av metodvariabler är 6 konceptuella artiklar (16,7%), 10 empiriska 
artiklar (27,8%), 20 artiklar är varken konceptuell/empirisk artikel (55,5%), 8 artiklar är 
kvantitativa undersökningar (22,2%), 11 artiklar är kvalitativa undersökningar (30,5%) och 17 
artiklar är varken kvantitativa/kvalitativa undersökningar (47,2%). Totalt har jag valt ut 36 
artiklar.  
 

3.3 Typ av produkter/tjänster och kunder 
Jag har även observerat olika typer produkter/tjänster och kunder som forskare har utfört sin 
undersökning på. Majoriteten är klart sammansatta produkter och det finns endast en studie 
som är genomfört på icke sammansatta produkter, kemikalier ( ), samt att jag har bara 
påträffat en studie inom tjänster (Alam et al., 2005). De flesta anger inte vilken produkt/tjänst 
eller kunder som de har valt att undersöka och det finns lika många undersökningar på 
industriella kunder såsom konsumenter. Fördelningen av typ av produkter/tjänster och kunder 
är 9 artiklar är om sammansatta produkter är (25%), 1 artikel är om icke sammansatta (2,8%), 
1 artikel är om en tjänst (2,8%) och 25 artiklar är varken om sammansatta/icke sammansatta 
produkter (69,4%). Vilken typ av kunder som är undersökta är 3 artiklar som studerar B2B för 
en produkt (8,3%), 1 artikel som studerar B2B för en tjänst (2,8%) och 3 artiklar som studerar 
B2C (8,3%).  
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4. Diskussion 
I detta kapitel besvaras syftet samt diskuterat och reflekterat vad som egentligen försiggår i 
FFE. Jag har även gett råd till företag som praktiskt kan använda den kunskap som finns 
inom detta ämnesområde.  
 

4.1 Vad vet vi om FFE? 
Det finns skillnader mellan FFE koncepten vilket är att det kan beskrivas med samma ord men 
ha olika innebörd eller med ett annat ord men ha samma innebörd. Trots detta beskriver de 
flesta forskare FFE fasen i 3 stadier som handlar om att generera idéer, definiera ett koncept 
och att utvärdera konceptet samt projektet. I denna fas är det viktigt att integrera kunder, 
leverantörer och andra företag i omgivningen för att osäkerheten minskar, leder till nya 
möjligheter, ökad effektivitet, mer kunskap, lägre kostnader och ökad kvalitet. Vi vet även att 
kundsamverkan ska vara störst vid idé generering och gallring av idéer och att företaget bör 
välja kunder som har en tidig vision av produkten. Det är även fördel att samarbeta med 
leverantörer för företaget kan komma över ny kunskap, vilket gör att det blir lättare att hitta 
nya lösningar på problem. Det är också viktigt att aktiviteter i produktutvecklingsprocessen är 
knutna till företagsstrategi och produktstrategi, eftersom en tydlig strategi underlättar för 
företaget att definiera produkten och välja teknologi som passar projektet. Ett 
helhetsperspektiv på FFE är betydelsefullt, för att kunna sammankoppla företagsstrategi, 
produktstrategi med beslut som tas i fasen. Denna Litteratur Review visar även att 
organisationskulturen ska ge stöd och möjligheter för innovationer och det ger fördelar om 
organisationskulturen är marknadsorienterad samt tillåter kreativitet. Det är betydelsefullt att 
ge belöningar till anställda och tillgodose med resurser. Företagsledningen ska skapa detta 
produktiva klimat, engagemang samt att de ska arbeta nära projektgruppen och tillsammans 
sätta upp mål för projektet. Det har även visat sig mest framgångsrikt om företagsledningen 
har rollen som ”Coach” för att vägleda projektgruppen. 
 
Det behövs också finnas en ”champion” som är entusiastisk, saluför och stöttar idén annars 
dör den. När det handlar om diskontinuerliga produkter kallas den drivande personen för 
”Drivers” eller ”Ruminator”. Andra personer som har stor betydelse under fasen är 
”Gatekeepers” för att de väljer om de ska delge informationen utifrån med övriga i 
organisationen. Vi vet även att det är bäst om ett team sätts ihop vid idé generering och att 
medlemmarna kommer från olika funktioner samt med olika bakgrund. Medlemmarna ska 
vara duktiga på att bygga nätverk och samla information internt och externt. Det är även 
viktigt att det uppstår ett effektivt kommunikationsutbyte mellan teamet och övriga i företaget 
och att nya idéer hanteras systematiskt. IT stödjer FFE därför att information kan spridas, ge 
en totalbild över fasen och vara hjälpmedel för problemlösning. Det är väsentligt att göra en 
analys över idén för att kunna avgöra om den är genomförbar och en total kostnadskalkyl för 
fasen. 
 
Dessutom vet vi att FFE fasen ser olika ut för inkrementella och diskontinuerliga produkter. 
Det är liten kontroll och större svårigheter över utvecklingen av diskontinuerliga produkter, 
eftersom information samlas in ostrukturerat av en eller två individer och de är mer än vanligt 
otydligt definierade. Vi vet även att det förs en diskussion om hur pass formell eller fri FFE 
fasen bör vara och att det föreslås en balans mittemellan. Det har även visat sig att de flesta 
artiklar är empiriska studier med kvalitativa undersökningar som är gjorda på företag som 
tillverkar sammansatta produkter och att det finns endast en artikel som undersöker tjänster. 
 

 26



Det finns vissa strömmar i litteraturen som pekar på att forskare försöker ta reda på vilka 
aktiviteterna egentligen är och när de förekommer i fasen (Cooper, 1988, 1997; Khurana och 
Rosenthal, 1997, 1998; Kim och Wilemon, 2002; Murphy och Kumar, 1996, 1997). Dessa 
forskare är artiklar som de flesta andra refererar till och jag har i denna uppsats fått ut mest 
ifrån dessa. Jag har även sett att många forskare har gjort undersökningar med kundfokus 
(Alam, 2006; Flint, 2002; Gassmann et al., 2006) och fokus på IT (Boeddrich, 2004; 
Kagioglou, 2000; Massey et al., 2002; Montoya-Weiss et al., 2000).  
 

4.2 Vad vet vi inte om FFE? 
Det ”normala” tillståndet är inkrementella produkter, men vi vet lite om diskontinuerliga 
produkter. Eftersom det är mer komplext att utveckla en diskontinuerlig produkt och att fasen 
ser olika ut för diskontinuerliga än inkrementella produkter skulle det behövas fler empiriska 
studier om hur fasen framträder för en diskontinuerlig innovation. Vi vet väldigt ytterst lite 
om FFE för tjänster samt för inkrementella och diskontinuerliga tjänster. Det kan finnas olika 
strukturer för utvecklingen av en tjänst till industriella kunder tillskillnad från konsumenter 
och vice versa. Eftersom tjänster oftast skapas i samspel med kunder skulle vi behöva veta 
mer om hur kunder skulle kunna samverka under fasen. Vi vet även ingenting om icke 
samansatta produkter, eftersom de flesta studier är utförda på sammansatta produkter. FFE 
fasen och dess aktiviteter kan se olika ut, beroende på vilken sorts produkt som utvecklas och 
detta är någonting som går att undersöka närmare. 
 
I flertalet av de artiklar i denna Litteratur Review skriver forskare om FFE, utan att egentligen 
beskriva hur fasen ser ut. Många forskare nämner kortfattat ett FFE koncept som de har utgått 
från i sin forskning i form av termer, men de beskriver inte vad aktiviteterna egentligen 
innebär. Khurana och Rosenthal (1997) menar på att alla företag inte kan tillämpa samma 
lösning för FFE, på grund av att storlek, sättet att ta beslut på, organisationskulturen och 
antalet lanseringar, vilket kräver olika lösningar för hur fasen ska hanteras. Hur ser då olika 
lösningar ut? Går det fasen att standardisera? Hur ser fasen ut från idé generering till val av 
idé för fortsatt utveckling? Som jag beskrev i inledningen efterfrågas det formella metoder för 
bland annat att välja rätt idéer och vilken information som är relevant att samla in. 
Genomgående i litteraturen speglas vilka som är framgångsfaktorer, men vilka är 
nackdelarna? Det måste finnas problem och svårigheter med att integrera kunder och 
leverantörer etc.  
 
Det framkommer även i denna uppsats att det är svårigheten med hur strategier ska 
implementeras i FFE fasen. Empiriska undersökningar hur detta ska gå till är det brist på och 
det skulle behövas studier som visar vilket sätt företag kopplar samman företagsstrategi och 
produktstrategi med aktiviteterna i FFE. 
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4.3 Implikationer för praktiker 
 
Eftersom osäkerheten i FFE är störst i början visar den här uppsatsen att företag bör avsätta 
mer tid och resurser på aktiviteterna i FFE. Denna studie visar framförallt aktiviteter i form av 
framgångsfaktorer för att lyckas med fasen. Från ett företagsperspektiv bör organisationer 
tänka på att integrera kunder, leverantörer eller andra intressenter. Detta ska ske direkt från 
början vid idé generering. Förslagsvis kan företag ha direkt kontakt med olika parter eller 
bilda fokusgrupper för att välja rätt idé. Förhoppningsvis kan även problem identifieras tidigt 
och företag kan erhålla ny kunskap.  
 
Företag bör även eftersträva att produktkonceptet stämmer överens med företagsstrategin. 
Men likaså är det viktigt med en tydlig produktstrategi och att projektgruppen dagligen är 
knutna till strategin i sitt arbete. Vid utvecklingen av en ny innovation är det angeläget att 
företag kommunicerar kring frågeställningar rörande teknologi, marknad, kompetens och 
resurser. Organisationen måste ge stöd och möjligheter för innovationer. Företag bör ge stöd 
och uppmuntran till anställda med nya idéer. Det ska ingå i företagets policy ett 
förhållningssätt som uppmuntrar anställda till att undersöka nya idéer och att det ges tid till att 
utveckla. Men det måste även vara tillåtet att misslyckas och att företag är öppen för 
förändring. Organisationer bör också göra det möjligt att släppa in många idéer för att det är 
mindre risk för misstag om det finns fler valmöjligheter att välja rätt idé. En 
organisationskultur som är marknadsorienterad har visat sig mer framgångsrik.  
 
Företagsledningen måste arbeta nära projektgruppen i FFE. De kan ge ökad förståelse till 
gruppen och skapa tydlighet genom att definiera kriterier de vill att produkten ska äga.  
Praktiskt kan företagsledningen tillsammans med projektgruppen göra en lista med kriterier 
och mål för projektet, vilket underlättar att ta beslut samt välja rätt idé. Företagsledningen bör 
inta rollen som ”coach”.  
 
Denna uppsats rekommenderar även företag att tillsätta en projektledare med särskilda 
förmågor. Projektledaren måste kunna acceptera situationer som är kaotiska, skapa 
engagemang, uppmuntra till kreativitet samt innovativ problemlösning. Projektledaren bör 
vara en ”champion” som stödjer och är aktivt engagerad i att saluföra idén till övriga i 
företaget. En annan rekommendation är att ett team med medlemmar från olika funktioner 
sätts samman, så tidigt som möjligt.  
 
Företag bör bygga ett informationssystem för att kunna hantera och utvärdera relevant 
information samt ett sätt att kunna kommunicera. Investeringar måste göras i 
kommunikationssystem för att systematiskt kunna hantera nya idéer och ta rätt beslut i FFE. 
IT mellan ledning och projektgruppen spelar en central roll för att sprida information och 
bilda dig en uppfattning om projektet. En metod som redan är tillämpad på FFE projekt är 
”PCD - performance-centered design”, vilket är ett system som hjälper företag att hitta 
struktur i problematiska situationer.  
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4.4 Avslutande reflektion 
 
 

FFE fasen 
Generera 

idéer 
Definiera koncept, se om det 
finns möjlighet att genomföra

Utvärdera, ta beslut 
om investering 

Externa framgångsfaktorer Interna framgångsfaktorer 
– Samverkan med kunder – Organisationskultur som är 

marknadsorienterad, ger stöd åt 
kreativitet. 

– Samverkan med leverantörer 
– Samverkan med andra företag 
(som inte är lev eller kunder) – Företagsstrategi, produktstrategi 

överensstämmelse med innovationen 

Extern 
kommunikation, 
information och 
kunskapsutbyte 

– Företagsledningens ledarskap 
(helhetsperspektiv, drivkrafter till 
engagemang, belöningar, tillgodose med 
resurser) 
– Projektgruppens individuella roller  
– Tvärfunktionella team 
– Finansiella kalkyler och analyser 
– Intern kommunikation och information

 
 
Figur 8: Tänkt konceptuell modell. Källa: Egen modell. 
 
Avslutningsvis har jag gjort en egen modell som utgår från mina teman inom FFE. Dessa går 
att dela upp i externa och interna framgångsfaktorer och jag vill visa dess påverkan på FFE 
fasen. Därför kan de grupperas i 2 grupper med kommunikation, information och 
kunskapsutbyte som utväxlas emellan för att kunna hantera fasen på ett bättre sätt. För det 
mesta beskrivs FFE fasen i 3 steg och därför har jag valt att göra det också i liknelse med 
Coopers samt Khurana och Rosenthal beskrivning av FFE konceptet. Utifrån denna Litteratur 
Review har det visat sig att om företag hanterar FFE fasen via dessa aktiviteter bli den mer 
effektiv och företaget kan därmed utveckla mer framgångsrika produkter. 
 
Av informationen som framkommer i denna uppsats anser jag som författare att aktiviteter 
som ligger innanför FFE är illustrerade inom det streckade området i figur 8. FFE börjar när 
en eller flera personer genererar en potentiell idé. Input i fasen är alltså en eller flera idéer 
som genereras från en person exempelvis projektledare som eventuell är en ”champion”, 
kunder, leverantörer eller andra aktörer. Inne i fasen definieras ett produktkoncept av en 
projektgrupp, som tillsammans med företagsledningen avgör om det finns utförbarhet att 
genomföra och utveckla produkten. Företaget utvärderar och tar beslut om de ska investera i 
projektet eller om det ska lägga ner projektet. Output från fasen är alltså en idé som är redo 
för utveckling eller en idé som kommer att läggas ner. Aktiviteter som ligger utanför FFE 
anser jag är framgångsfaktorerna både externa och interna.  
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kunskap Ledare ska klargöra syftet

Utgår från Khurana och 

Rosental samt Cooper  
 
  



Grad av ny 
produkt Framgångsfaktorer

Titel Inkrementella Diskontinuerlig 

”radically new”

Diskontinurelig Samverkan med 

kunder

Samverkan med 

leverantörer

Innovationens överensstämmelse 

med företags- och produktstrategi Organisationskultur Individuella roller

Företagsledningens 

ledarskap
Removing the 

fuzziness from the 

fuzzy front-end of 

service 

innovations 

through customer 

interactions X
Ideas in the 

Workplace:A 

New Approach 

Towards 

Organizing the 

Fuzzy Front End 

of the Innovation 

Process
The front end of 

innovation in an 

era industry 

convergence:evid

ence form 

nutraceuticals and 

functional foods
Set the "Fuzzy 
Front End" in 
concrete X  



Grad av ny 
produkt Framgångsfaktorer

Titel Inkrementella Diskontinuerlig 

”radically new”

Diskontinurelig Samverkan med 

kunder

Samverkan med 

leverantörer

Innovationens överensstämmelse 

med företags- och produktstrategi Organisationskultur Individuella roller

Företagsledningens 

ledarskap
Concept 
Definition: A 
New Model X
Predevelopment 

activities 

determine new 

product success
Fixing the fuzzy 
front end of the 
new product
Compressing new 

d t
X

Extreme customer 

innovation in the 

front-end:learning 

from a new 

software paradigm X
The Idea Itself 

and the 

Circumstances of 

Its Emergence as 

Predictors of New 

Product Success

X 

X
New product 

development:usin

g the salesforce to 

identify 

opportunities X  



Titel Inkrementella  Diskontinuerlig 

”radically new”

Diskontinurelig Samverkan med 

kunder

Samverkan med 

leverantörer

Innovationens 

överensstämmelse med 

företags- och produktstrategi Organisationskultur Individuella roller

Företagsledningens 

ledarskap
Setting the 
stage for 
creative new 
products: 
Investigating 
the idea 
fruition 
process X X
The role of 

project target 

clarity in an 

uncertain 

project 

enviorment X X
Rethinking 
construction:t
he Generic 
Design and 
Construction 
Process 
Protocol
Integrating the 
fuzzy front 
end of new 
product 
development

X

X X
Towards 
holistic “front 
ends” in new 
product 
development

X

X X X  



Titel Inkrementella  Diskontinuerlig 

”radically new”

Diskontinurelig Samverkan med 

kunder

Samverkan med 

leverantörer

Innovationens överensstämmelse 

med företags- och produktstrategi Organisationskultur Individuella roller

Företagsledningens 

ledarskap
Focusing the 

fuzzy front-end in 

new product 

development X X X X X X
Strategic issues in 

managing 

innovation´s fuzzy 

front end

X

X X X X X
Providing clarity 

and common 

language to the 

“Fuzzy Front 

End” X
Managing the 
balance of 
perspectives in 
the early phase of 
NPD - A case 

study from the 
automotive 
industry X X  



Titel Inkrementella  Diskontinuerlig 

”radically new”

Diskontinurelig Samverkan med 

kunder

Samverkan med 

leverantörer

Innovationens överensstämmelse 

med företags- och produktstrategi Organisationskultur Individuella roller

Företagsledningens 

ledarskap
The role of 

predevelopment 

activities in the 

relationship 

between marekt 

orientation and 

performance - X
Dealing with 

project´s "Fuzzy 

Front End" X
Performance-

Centered Design 

of Knowledge-

Intensive 

Processes
New Product Idea 

Activities in 

Large Technology 

Based Firms X
R&D/Marketing 

Communication 

During the Fuzzy 

Front End X  



Titel Inkrementella  Diskontinuerlig 

”radically new”

Diskontinurelig Samverkan med 

kunder

Samverkan med 

leverantörer

Innovationens överensstämmelse 

med företags- och produktstrategi Organisationskultur Individuella roller

Företagsledningens 

ledarskap
From 

Experience:Apply

ing Performance 

Support 

Technology in the 

Fuzzy Front End
The role of 

predevelopment 

activities and firm 

attributes in new 

product success
The front end of 

new product 

development: A 

Canadian survey X X
The fuzzy front 
end of new 
product

X X X  



Titel Inkrementella  Diskontinuerlig 

”radically new”

Diskontinurelig Samverkan med 

kunder

Samverkan med 

leverantörer

Innovationens överensstämmelse 

med företags- och produktstrategi Organisationskultur Individuella roller

Företagsledningens 

ledarskap
Taking the 

Fuzziness Out of 

the Fuzzy Front 

End
Radical 
innovation: 
triggering 
initiation of 
opportunity 
recognition and 
evaluation X X X
From Idea to 

Business-How 

Siemens Bridges 

the Innovation 

Gap
Front-End 

Innovation at 

AlliedSignal and 

Alcoa X X
Leveraging on 
systematic 
learning to 
manage the early 

phases of product 

innovation 

projects X  



Titel Inkrementella  Diskontinuerlig 

”radically new”

Diskontinurelig Samverkan med 

kunder

Samverkan med 

leverantörer

Innovationens överensstämmelse 

med företags- och produktstrategi Organisationskultur Individuella roller

Företagsledningens 

ledarskap
How German 

measurement and 

control firms 

integrate market 

and technological 

knowledge into 

the front end of 

new product 

development
The fuzzy front 
end of new 
product 
development:a 
causal model

X

X X X X  



Metod Typ av produkt och kunder Tjänst
Titel Samarbete 

mellan team 
medlemmar

Intern 
kommunikation o 
information

Övriga 

faktorer Konceptuell Emprisk Kvantitativ Kvalitativ Sammansatta Ej sammansatta B2B B2C B2B
Removing the 

fuzziness from the 

fuzzy front-end of 

service 

innovations 

through customer 

interactions X X
Ideas in the 

Workplace:A 

New Approach 

Towards 

Organizing the 

Fuzzy Front End 

of the Innovation 

Process X
The front end of 

innovation in an 

era industry 

convergence:evid

ence form 

nutraceuticals and 

functional foods

X

X X
Set the "Fuzzy 
Front End" in 
concrete  



Metod Typ av produkt och kunder Tjänst
Titel Samarbete 

mellan team 

medlemmar

Intern 

kommunikation o 

information

Övriga 

faktorer Konceptuell Emprisk Kvantitativ Kvalitativ Sammansatta Ej sammansatta B2B B2C B2B
Concept 
Definition: A 
New Model
Predevelopment 

activities 

determine new 

product success X
Fixing the fuzzy 
front end of the 
new product
Compressing new 

d tExtreme customer 

innovation in the 

front-end:learning 

from a new 

software paradigm

X

X X X
The Idea Itself 

and the 

Circumstances of 

Its Emergence as 

Predictors of New 

Product Success X X X
New product 

development:usin

g the salesforce to 

identify 

opportunities X X X X  



Titel Samarbete 

mellan team 

medlemmar

Intern 

kommunikation o 

information

Övriga 

faktorer Konceptuell Emprisk Kvantitativ Kvalitativ Sammansatta Ej sammansatta B2B B2C B2B
Setting the stage 

for creative new 

products: 

Investigating the 

idea fruition 

process

X

X X

X

The role of 

project target 

clarity in an 

uncertain project 

enviorment X

X

X
Rethinking 

construction:the 

Generic Design 

and Construction 

Process Protocol X X X X
Integrating the 

fuzzy front end of 

new product 

development X

X

X X
Towards holistic 

“front ends” in 

new product 

development

X

X

X

X X  



Titel Samarbete 

mellan team 

medlemmar

Intern 

kommunikation o 

information

Övriga 

faktorer Konceptuell Emprisk Kvantitativ Kvalitativ Sammansatta Ej sammansatta B2B B2C B2B
Focusing the 

fuzzy front-end in 

new product 

development
Strategic issues in 

managing 

innovation´s fuzzy 

front end X X

X

Providing clarity 

and common 

language to the 

“Fuzzy Front 

End” X
Managing the 
balance of 
perspectives in 

the early phase of 
NPD - A case 
study from the 
automotive 
industry X X X X  



Titel Samarbete 

mellan team 

medlemmar

Intern 

kommunikation o 

information

Övriga 

faktorer Konceptuell Emprisk Kvantitativ Kvalitativ Sammansatta Ej sammansatta B2B B2C B2B
The role of 

predevelopment 

activities in the 

relationship 

between marekt 

orientation and 

performance X X

X

Dealing with 

project´s "Fuzzy 

Front End"
Performance-

Centered Design 

of Knowledge-

Intensive 

Processes X X X X
New Product Idea 

Activities in 

Large Technology 

Based Firms X
R&D/Marketing 

Communication 

During the Fuzzy 

Front End X

X

X  



Titel Samarbete 

mellan team 

medlemmar

Intern 

kommunikation o 

information

Övriga 

faktorer Konceptuell Emprisk Kvantitativ Kvalitativ Sammansatta Ej sammansatta B2B B2C B2B
From 

Experience:Apply

ing Performance 

Support 

Technology in the 

Fuzzy Front End X
The role of 

predevelopment 

activities and firm 

attributes in new 

product success X X
The front end of 

new product 

development: A 

Canadian survey X X
The fuzzy front 
end of new 
product

X X  



Titel Samarbete 

mellan team 

medlemmar

Intern 

kommunikation o 

information

Övriga 

faktorer Konceptuell Emprisk Kvantitativ Kvalitativ Sammansatta Ej sammansatta B2B B2C B2B
Taking the 

Fuzziness Out of 

the Fuzzy Front 

End

X

Radical 
innovation: 
triggering 
initiation of 
opportunity 
recognition and 
evaluation X
From Idea to 

Business-How 

Siemens Bridges 

the Innovation 

Gap
Front-End 

Innovation at 

AlliedSignal and 

Alcoa
Leveraging on 
systematic 
learning to 
manage the early 

phases of product 

innovation 

projects X X X  



Titel Samarbete 

mellan team 

medlemmar

Intern 

kommunikation o 

information

Övriga 

faktorer Konceptuell Emprisk Kvantitativ Kvalitativ Sammansatta Ej sammansatta B2B B2C
How German 

measurement and 

control firms 

integrate market 

and technological 

knowledge into 

the front end of 

new product 

development X X
The fuzzy front 
end of new 
product 
development:a 
causal model X X

X

X  
 
 
 
 
 
  



Bilaga 2 
 
Databas:Ebsco-Elite    Databas:Emerald   

Sökord 
Antalet 
träffar 

Antalet valda 
artiklar  Sökord 

Antalet 
träffar 

Antalet valda 
artiklar 

Fuzzy Front End 30 18  Fuzzy Front End 29 4
Front End 2915 19  Front End 390 1
Front End+innovation 2 1  Front End+innovation 4 0
Front End AND innovation 117 15  Front End AND innovation 4 0
Predevelopment 31 5  Predevelopment 12 2
Early Phase 200 0  Early Phase 206 1
Idea Fruition Process 1 1  Idea Fruition Process 1 0
Idea Generation 190 0  Idea Generation 390 0
Early development 
process 1 0  

Early development 
process 35 0

 
Databas:Ebsco-Premier   

Sökord 
Antalet 
träffar 

Antalet valda 
artiklar 

Fuzzy Front End 36 18
Front End 4331 19
Front End+innovation 2 1
Front End AND innovation 144 15
Predevelopment 36   
Early Phase 200 0
Idea Fruition Process 1 1
Idea Generation 281 0
Early development 
process 1 0
 



Bilaga 3 

Titel 
Ebsco 
Elite FFE 

Ebsco 
preimier 
FFE 

emerald 
FFE 

Ebsco 
Elite front 
end 

Emerald 
front end

Elite Front 
End+innovation 

Removing the fuzziness from the fuzzy front-end of service innovations through customer interactions x      x x

Ideas in the Workplace:A New Approach Towards Organizing the Fuzzy Front End of the Innovation Process       

The front end of innovation in an era industry convergence:evidence form nutraceuticals and functional foods       x

Set the "Fuzzy Front End" in concrete x      x x

Concept Definition: A New Model       x

Predevelopment activities determine new product success       

Fixing the fuzzy front end of the new product process x      x x

Compressing new product success-to-success cycle time Deep cusotmer value understanding and idea 
generation x      x x

Extreme customer innovation in the front-end:learning from a new software paradigm       



Titel 
Ebsco 
Elite FFE

Ebsco 
preimier 
FFE 

emerald 
FFE 

Ebsco 
Elite 
front end

Emerald 
front 
end 

Elite Front 
End+innovation 

The Idea Itself and the Circumstances of Its Emergence as Predictors of New Product Success       

New product development:using the salesforce to identify opportunities       

Setting the stage for creative new products: Investigating the idea fruition process x      x x

The role of project target clarity in an uncertain project enviorment x      x x x

Rethinking construction:the Generic Design and Construction Process Protocol       

Integrating the fuzzy front end of new product development x      x x

Towards holistic “front ends” in new product development       

Focusing the fuzzy front-end in new product development x      x x

Strategic issues in managing innovation´s fuzzy front end       x x



Titel 
Ebsco 
Elite FFE

Ebsco 
preimier 
FFE 

emerald 
FFE 

Ebsco 
Elite 
front end

Emerald 
front 
end 

Elite Front 
End+innovation 

Providing clarity and common language to the “Fuzzy Front End” x      x x

Managing the balance of perspectives in the early phase of NPD - A case study from the automotive industry       x x

The role of predevelopment activities in the relationship between marekt orientation and performance       

Dealing with project´s "Fuzzy Front End" x      x x x

Performance-Centered Design of Knowledge-Intensive Processes x      x x

New Product Idea Activities in Large Technology Based Firms       

R&D/Marketing Communication During the Fuzzy Front End x      x x

From Experience:Applying Performance Support Technology in the Fuzzy Front End x      x x
 
 
 
 



Titel 

Ebsco 
Elite 
FFE 

Ebsco 
preimier 
FFE 

emerald 
FFE 

Ebsco 
Elite front 
end 

Emerald 
front 
end 

Elite Front 
End+innovation 

The role of predevelopment activities and firm attributes in new product success       

The front end of new product development: A Canadian survey       

Taking the Fuzziness Out of the Fuzzy Front End x      x x

Radical innovation: triggering initiation of opportunity recognition and evaluation x      x x

From Idea to Business-How Siemens Bridges the Innovation Gap       

Front-End Innovation at AlliedSignal and Alcoa       x

Leveraging on systematic learning to manage the early phases of product innovation projects       

How German measurement and control firms integrate market and technological knowledge into the front end of new product 
development       x

The fuzzy front end of new product development:a causal model       x x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 
Premier Front 
End+innovation

Elite Front End 
AND 
innovation 

Elite 
predevelopment

Emerald 
predevelopment

idea 
frut.process 

Removing the fuzziness from the fuzzy front-end of service innovations through customer interactions      x

Ideas in the Workplace:A New Approach Towards Organizing the Fuzzy Front End of the Innovation Process      

The front end of innovation in an era industry convergence:evidence form nutraceuticals and functional foods      x

Set the "Fuzzy Front End" in concrete      x

Concept Definition: A New Model      

Predevelopment activities determine new product success      x

Fixing the fuzzy front end of the new product process      

Compressing new product success-to-success cycle time Deep cusotmer value understanding and idea 
generation      

Extreme customer innovation in the front-end:learning from a new software paradigm      x
 



Titel 
Premier Front 
End+innovation 

Elite Front End 
AND 
innovation 

Elite 
predevelopment

Emerald 
predevelopment

idea 
frut.process 

The Idea Itself and the Circumstances of Its Emergence as Predictors of New Product 
Success      x

New product development:using the salesforce to identify opportunities     x 

Setting the stage for creative new products: Investigating the idea fruition process      

The role of project target clarity in an uncertain project enviorment      

Rethinking construction:the Generic Design and Construction Process Protocol      x

Integrating the fuzzy front end of new product development      x

Towards holistic “front ends” in new product development      x

Focusing the fuzzy front-end in new product development      

Strategic issues in managing innovation´s fuzzy front end  x    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 
Premier Front 
End+innovation

Elite Front End 
AND 
innovation 

Elite 
predevelopment

Emerald 
predevelopment

idea 
frut.process 

Providing clarity and common language to the “Fuzzy Front End”      x

Managing the balance of perspectives in the early phase of NPD - A case study from the automotive 
industry      x

The role of predevelopment activities in the relationship between marekt orientation and performance x     x

Dealing with project´s "Fuzzy Front End"      x

Performance-Centered Design of Knowledge-Intensive Processes      x

New Product Idea Activities in Large Technology Based Firms      x

R&D/Marketing Communication During the Fuzzy Front End      x

From Experience:Applying Performance Support Technology in the Fuzzy Front End      x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 
Premier Front 
End+innovation

Elite Front 
End AND 
innovation 

Elite 
predevelopment 

Emerald 
predevelopment 

idea 
frut.process 

The role of predevelopment activities and firm attributes in new product success      x

The front end of new product development: A Canadian survey      x

Taking the Fuzziness Out of the Fuzzy Front End      x

Radical innovation: triggering initiation of opportunity recognition and evaluation      

From Idea to Business-How Siemens Bridges the Innovation Gap x     x

Front-End Innovation at AlliedSignal and Alcoa      

Leveraging on systematic learning to manage the early phases of product innovation projects      x

How German measurement and control firms integrate market and technological knowledge into the front end of new product 
development      

The fuzzy front end of new product development:a causal model      
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