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Abstract: Studien presenterar en översiktlig kartläggning av den svenska medtech industrin. Med hjälp av 
såväl tydliga definitioner och avgränsningar som orienterande intervjuer med branschkunniga personer 
och en omfattande litteraturstudie har vi tagit fram en övergripande beskrivning av de till omsättningen 
största företagen i industrin. Därtill undersökte vi en delmängd av dessa företag närmade, bland annat 
med avseende på deras verksamhetstyp och bakomliggande teknologier, vilket gav oss insikten att 
medicinsktekniska företag eller företagsdivisioner i Sverige i regel kan sägas tillhöra en av fyra 
huvudsakliga grupper: 
1. Företag som sysslar huvudsakligen med att utveckla Högteknologiska elektroniska system. Här 
återfinns en stor del av de större bolagen inklusive Elekta och Gambro Renal Products såväl som delar av 
Getinge och Sectra. 
2. Företag som ägnar sig åt vad vi kallar Tillämpad materialteknologi, med fokus på processtilverkning av 
icke-elektroniska produkter. Hit räknar vi företag som tandprotestillverkaren Nobel Biocare och 
Mölnlycke Health Care. 
3. Företag som levererar i allmänhet Mekaniska och ergonomiska lösningar; hit räknar vi bland annat 
operationsutrustning från Getinge Surgical Workplaces och handikapphjälpmedel från Permobil. 
4. Företag som utvecklar Mjukvara och IT-system för vården, bla. Cambio, Healthcare och Ortivus.   
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Sammanfattning 

Medicinsk teknik utgör en lika naturlig som viktig del av dagens samhälle. 
Medicinsk teknik inte bara räddar liv utan bidrar i stor utsträckning till att öka 
livskvalitén för otaliga människor världen över. Den bransch som föder våra 
vårdinrättningar och hem med medicinsktekniska produkter utgör en 
betydande och ständigt växande del av den svenska industrin i sin helhet. 
Ändock saknas mycket av den grundläggande kunskap om branschen som man 
skulle kunna förvänta sig vara väl dokumenterad. Detta beror mångt och 
mycket på att det rör sig om en industri vars komplexitet och mångfacettering 
mer än väl speglar de produkterna som den genererar. 

Anledningarna till att främja ett fortsatt framgångsrikt svenskt företagande 
inom medicinsk teknisk är många, däribland återfinns såväl sociala och 
humanitära som rent samhällsekonomiska skäl. Denna studie, i vilken vi 
kartlägger den medicinsktekniska branschen, klassificerar dess inneboende 
företag samt med hjälp en fallstudie studerar framgångsrik innovationsstyrning, 
syftar till att förutom att tillföra ny kunskap även fungera som en språngbräda 
för fortsatta studier inom området. Vår förhoppning är att denna kunskap i 
förlängningen ska bidra till en mer välmående medicinskteknisk industri i 
Sverige. 

För att lägga en grund för det fortsatta klassificeringsarbetet tar vår studie sin 
början i en översiktlig kartläggning av den aktuella industrin. Med hjälp av såväl 
tydliga definitioner och avgränsningar som orienterande intervjuer med 
branschkunniga personer och en omfattande litteraturstudie har vi tagit fram en 
övergripande beskrivning av de till omsättningen största företagen i industrin. 
Därtill undersökte vi en delmängd av dessa företag närmade, bland annat med 
avseende på deras verksamhetstyp och bakomliggande teknologier, vilket gav 
oss insikten att medicinsktekniska företag eller företagsdivisioner i Sverige i 
regel kan sägas tillhöra en av fyra huvudsakliga grupper. 

Den första typen av företag har som huvudsyssla att utveckla Högteknologiska 
elektroniska system; här återfinns en stor del av de större bolagen inklusive Elekta 
och Gambro Renal Products såväl som delar av Getinge och Sectra. Företag i 
den andra gruppen ägnar sig åt vad vi kallar Tillämpad materialteknologi, med 
fokus på processtilverkning av icke-elektroniska produkter. Hit räknar vi 
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företag som tandprotestillverkaren Nobel Biocare och Mölnlycke Health Care. I 
grupp tre levererar företagen i allmänhet Mekaniska och ergonomiska lösningar; hit 
räknar vi bland annat operationsutrustning från Getinge Surgical Workplaces 
och handikapphjälpmedel från Permobil. Exempel på bolag i den fjärde och 
sista gruppen, utvecklare av Mjukvara och IT-system för vården, är Cambio 
Healthcare och Ortivus.  

Med hjälp av denna klassificering kunde vi sedan gruppera de till omsättningen 
100 största företagen (se Appendix A). Trots att själva klassificeringen bygger 
på relativt få parametrar – i de flesta fall räcker det att titta på ett företags 
produkter för att placera det i en specifik klass – så säger klasstillhörighet 
mycket om ett företags verksamhet. Bland annat kan man göra mycket goda 
gissningar vad gäller allt från produktionsmetod och -ort till 
forskningsintensitet och utbildningsnivåer. 

För att komplettera dessa fynd och bidra ytterligare till branschens 
välbefinnande har vi i studiens senare del valt att fokusera på innovation inom 
den kanske mest forskningsintensiva klassen: Högteknologiska elektroniska 
system. Med innovationsteori som utgångspunkt har vi gjort en fallstudie av 
Getingedivisionen Maquet Critical Cares innovationsarbete. Divisionens 
forskning och utveckling exemplifierar hur ett medicinsktekniskt företag, med 
hjälp av element såsom långsiktiga investeringar, frihet under tydliga rutiner och 
strukturer samt goda externa förbindelser, kan stödja en lika innovationskraftig 
som framgångsrik organisation. 
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1. Introduktion  
I introduktionsavsnittet presenteras arbetet kort med 
en mindre beskrivning om bakgrunden som ligger till 
grund för själva arbetet, följd av en kort redogörelse 
för problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas 
sedan med en sammanfattning av hur rapporten är 
disponerad. 
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1.1 Bakgrund 

Revolutionerande och livräddande innovationer, stark tillväxt och god lönsam-
het – så har bilden av den medicintekniska industrin i Sverige sedan länge 
kunnat sammanfattas. Tidiga exempel på svenska framgångar inom området är 
Rune Elmqvist och Åke Sennings implanterbara pacemaker, Per-Ingvar Bråne-
marks upptäckt av titans förmåga att integreras i levande benvävnad samt Lars 
Leksells gammakniv, för att nämna några. Innovationer av denna typ har givit 
upphov till ett flertal internationellt sett välkända medicintekniska företag, 
såsom Gambro, Elekta och Sectra. 

Trots historiska framgångar och goda förutsättningar, saknas inte orosmoment. 
Det senaste decenniet har förändrade internationella och nationella marknads-
förhållanden inneburit nya utmaningar för branschen, och nedgångar i såväl ex-
port som patentansökningar har kunnat skönjas. Ytterligare svårigheter kan ur-
skiljas från kommersialiseringstakten av innovationer.  Sverige har sedan länge 
tillhört den absoluta världstoppen när det kommer till innovativ förmåga 
(Focus Medtech Agenda, 2005); sedan 1980-talet har man också varit det land 
som satsat mest på forskning och utveckling (FoU), räknat som andel av BNP.  
Denna ledande position har dock inte gett en motsvarande utdelning i form av 
högre tillväxt eller exportframgångar – den så kallade svenska paradoxen. 
Vanligtvis tolkas fenomenet som att man i Sverige helt enkelt är dåliga på att ta 
till vara resultaten av den trots allt rikliga forskningen. 

Med anledning av detta, anser vi att det finns anledning att ställa sig frågan 
huruvida det finns något som kan göras för att en fortsatt framgångsrik utveck-
ling av nya innovationer inom området medicinteknik – idag vilar en stor del av 
verksamheten på innovationer från 50 till 30 år tillbaka i tiden. Vi tror att 
förutsättningarna för en blomstrande svenska medicinteknikindustri i grunden 
är goda; Sverige har utmärkt tillgång till nödvändig kompetens och tillhör som 
tidigare nämnts världstoppen vad gäller innovation och IT. Samarbetet mellan 
akademi, företag, läkare och sjukhus anses ha fungerat ovanligt väl, jämfört med 
internationella förhållanden, och en välutvecklad sjukvård kombinerat med 
starka internationella varumärken har bidragit ytterligare till Sveriges starka 
position (Focus Medtech Agenda, 2005). 

Termen medicinsk teknik (eller medicinteknik) används idag för att beskriva en 
mycket heterogen mängd av olika tekniker och produkter – samma sak gäller 
även den produktmässigt mycket breda medicintekniska industrin. Vad dessa två 
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begrepp innefattar verkar idag bero i stor utsträckning på vem man frågar. 
Begreppsförvirringen blir tillsammans med den stora mångfalden inom sektorn 
till ett problem vid en analys; i vissa fall är företagens enda gemensamma 
nämnare att slutkunden finns inom vården. Genom att tydligt definiera vad 
som är den medicintekniska industrin, kan en kartläggning och klassificering 
göras. På detta sätt kan en bättre överblick om de olika förutsättningar som 
råder inom denna industri erhållas, och bereda vägen för ytterligare viktiga 
insikter.  

En förstärkt medicinteknisk industri kan inte bara ge upphov till ökad tillväxt 
och sysselsättning; för att dra det hela till sin spets talar vi om nya möjligheter 
att förbättra eller rädda människors liv. Innovationer som gammakniven och 
pacemakern utgör talande exempel för detta, men listan på revolutionerande 
svenska medicintekniska innovationer kan bli betydligt längre. Förhoppningen 
är att detta arbete skall utgöra ett litet steg i rätt riktning för att den svenska 
medicintekniska branschen ska kunna behålla sin historiskt sett starka ställning. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Sammanfattningsvis kan detta examensarbete sägas ha två övergripande 
målsättningar. Den första är att kartlägga den svenska medicintekniska industrin 
och därigenom kunna upprätta en klassificering som fångar avgörande likheter 
och skillnader för de ingående företagen. Syftet med detta är att underlätta för 
vidare studier inom sektorn. Nästa målsättning är att bidra till insikter gällande 
innovationsprocessen i den medicintekniska kontexten, och en effektiv styrning 
av denna, genom att göra en studie fokuserad till en av de identifierade 
klasserna. 

Den övergripande frågeställningen för uppsatsen kan således formuleras som: 

a) Går det att finna en meningsfull indelning och klassificering av den svenska 
medicintekniska industrin, och i sådana fall 

b) vad kan vi säga om innovationsprocessen och dess styrning i en av dessa klasser? 
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1.3 Disposition 

1.3.1 INTRODUKTION 

I introduktionsavsnittet presenteras arbetet inklusive bakgrunden som ligger till 
grund för själva arbetet, följt av en kort redogörelse för en problemformulering 
och ett syfte samt denna disposition. 

1.3.2 METOD 

I metodavsnittet redogör vi för det tillvägagångssätt som vi valt att använda i 
studien och hur det, tillsammans med vårt vetenskapliga synsätt, sedan styrt 
dess planering och genomförande. Vi går även igenom val av metod gällande 
insamling och analys av data. 

1.3.3 KLASSIFICERING AV DEN SVENSKA MEDICINTEKNISKA 
INDUSTRIN 

I detta avsnitt presenteras först de definitioner och viktiga avgränsningar som 
ligger till grund för nästa del: kartläggningen och klassificeringen av de företag 
som tillsammans bildar den svenska medicintekniska industrin. För att finna ett 
förnuftigt sätt att klassificera dessa, tillämpas först konceptet affärslogik, 
varefter analys utefter ett antal andra parametrar följer. Slutligen utförs själva 
klassificeringen; dessa klasser, och de företag som bildar grunden för dem, 
beskrivs utförligt. 

1.3.4 INNOVATION I MEDICINSK TEKNIK 

I detta kapitel avhandlas hur innovationskonceptet kan tillämpas på 
uppkomsten, utvecklingen och spridningen av tekniker och produkter inom 
medicinteknik. Först definieras begreppet innovation, varefter teorier och 
modeller som sätter innovation i ett medicintekniskt sammanhang behandlas. 
Följande detta redovisas de senaste rönen kring vad som kännetecknar 
framgångsrik innovationsstyrning; hur maximala resultat fås från den innovativa 
potentialen i en organisation. 

1.3.5 GETINGE MEDICAL SYSTEMS: EN FALLSTUDIE I 
INNOVATIONSSTYRNING 

Detta kapitel utgörs av en explorativ fallstudie av innovationsstyrning på ett av 
Sveriges mest innovativa, högteknologiska medicintekniska företag: Maquet 
Critical Care, en del av Getinge Medical Systems. Först beskrivs den 
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komplicerade företagskontext den studerade verksamheten är en del av, var-
efter de empiriska resultaten av studien presenteras. I detta avsnitt redogör vi 
bland annat för hur Maquet Critical Cares innovationsorganisation är upp-
byggd, innovationsstrategi, de viktigaste källorna till innovation, rutiner för att 
styra processen samt viktiga samarbetspartners inom området. 

1.3.6 DISKUSSION 

I detta avsnitt ämnar vi sammanfatta våra resultat samt föra en diskussion kring 
vår studie och dess inneboende delar. Vårt initiala kartläggningsarbete och den 
resulterande klassificeringen av medicinsktekniska företag tar oss vidare till en 
diskussion om innovation inom branschen i allmänhet och i Getingeföretaget 
Maquet Critical Care i synnerhet. 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt som 
vi valt att använda i studien och hur det, 
tillsammans med vårt vetenskapliga synsätt, sedan 
styrt dess planering och genomförande. Vi går även 
igenom val av metod gällande insamling och analys 
av data. 
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2.1 Studiens upplägg 

Ett första steg i studien utgörs av en kartläggning av den svenska 
medicinteknikindustrin, närmare bestämt de företag som är verksamma i 
branschen med tonvikt på de större aktörerna. Initialt fann vi att det fanns ett 
behov av att själva, med litteratur och orienterande intervjuer som vägledning, 
definiera såväl studiens avgränsningar som relevanta begrepp. De vägledande 
intervjuerna utfördes med både avsikten och resultatet att ge oss en ökad insikt 
om bland annat den aktuella branschen och företagsklassificering. Dessa 
intervjupersoner finns utöver vår för examensarbetet formella handledare, Erik 
Pineiro, representerade i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Orienterande intervjuer. 

Namn  Position  Organisation  Datum 
Bertil Guve  Föreståndare  CTMH  2007‐09‐03, 

2007‐09‐28, 
2007‐10‐01 

Eric Giertz   Vicerektor 

Styrelseordförande 

Styrelseordförande 

KTH 

KTH Executive School 

KTH Holding 

2007‐09‐03, 
2007‐10‐01 

Christian Lövgren  Ekonomiansvarig  Swedish Medtech  2007‐11‐09 

Emilie Ankarcrona Smith  Jurist  Swedish Medtech  2007‐11‐09 

Fredrik Lagergren  VD  KTH Executive School  2007‐11‐12 

Cali Nuur  Universiterslektor  Industriell ekonomi, KTH  2008‐02‐28 

 

Redan tidigt i vårt arbete, i samband med ett antal av dessa orienterande 
intervjuer och efter ett omfattande litteratursökande, drog vi slutsatsen att vi 
inte skulle lyckas hitta en lämplig teoretisk bas för vårt kartläggnings- och 
klassificeringsarbete. I och med vår studies något explorativa natur var detta 
dock inte helt oväntat. Istället kom vår arbetsgång till en början att följa en 
induktiv metodansats, i vilken generella teoretiska slutsatser dras från en 
insamlad datamängd. (Wallén, 1996) 

Som en fortsättning på vår kartläggning av branschen ägnade vi oss sedan åt att 
genomföra en mer ingående studie av ett medicintekniskt företags 
innovationsprocesser. Området innovation har, till skillnad från övriga delar av 
arbetet, en utvecklad teori. Tack vare detta övergick vi till en metodansats av 
det hypotetisk-deduktiva slaget, det vill säga att med hjälp av empiri testa teoretiska 
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hypoteser (Wallén, 1996). I vår slutdiskussion försöker vi sedan knyta ihop 
analysen från de två delarna till en helhet.  

2.2 Vetenskapligt synsätt 

I forskarvärlden brukar man tala om olika forskningstraditioner eller paradigm, 
det vill säga olika förhållningssätt som forskare har till världen och sitt arbete. 
Dessa synsätt blir tydliga i såväl arbetsmetodik och tankar om hur kunskap 
bildas som för vad som betraktas som god forskning. Två av de mest centrala 
vetenskapssynerna som återfinns bland dagens forskare innefattas i begreppen 
positivism och hermeneutik. Positivismen, med rötter i Tyskland och Österrike vid 
förra sekelskiftet, bygger på en stark tilltro till en vetenskaplig rationalitet, 
empirisk prövbarhet, lagbundenhet och objektivitet. Dess anhängare 
förespråkar ett kvantitativt tankesätt där det studerade underlaget kan 
operationaliseras, det vill säga omvandlas till kvantifierbar data, och sedan 
analyseras, till exempel med hjälp av statistiska eller andra matematiska verktyg. 
Enligt det positivistiska paradigmet ska resultatet således inte kunna färgas av 
forskarens åsikter och man tror väldigt starkt på förekomsten av en absolut 
sanning. 

Inom hermeneutiken, som kan sägas vara positivismens motsats, anser man 
däremot att subjektiva bedömningar och tolkningar av empiri på ett kvalitativt 
sätt är centralt för slutresultatet och dessutom att detta faktum är något positivt 
för kunskapsbildningen. Vid kvalitativa tolkningar av språket i form av texter 
och ord drar man nytta av en förförståelse, med andra ord forskarens samlade 
erfarenheter, och subjektiva element såsom kontext får således en stor inverkan 
på vad som kommer ur empirin. Dessutom använder sig hermeneutiker gärna 
av en forskningsmetod med ett iterativt inslag som mer kännetecknas av en 
dialog; på det sättet är det tänkt att forskaren ska kunna tillgodogöra sig 
nyförståelse med hjälp av gammal i en process utan egentlig slutpunkt. Forskaren 
pendlar mellan att studera detaljer och att se en helhet, och studien slutar då 
forskaren tillgodogjort sig en tillfredställande helhetsbild. En sådan arbetsgång 
brukar illustreras med den så kallade hermeneutiska spiralen som visas nedan. 
(Wallén, 1996) 
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Figur 1: Hermeneutisk spiral (Eriksson och Wiedersheim‐Paul 2001). 

När det gäller kvalitativa arbetens vetenskaplighet är det populärt att hänvisa till 
det så kallade trovärdighetskriteriet. Detta kan delas upp i fyra delkriterier: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet till att styrka/bekräfta. 
För att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet, har vi spelat in alla de intervjuer 
där detta medges av deltagarna. Övriga kriterier har vi på bästa sätt försökt 
uppfylla med hjälp av handledning samt genom utförlig redovisning av såväl 
källor som resonemang. 

2.3 Vår metodansats 

En någorlunda förenklad förklaring till hur arbetet kan ske vetenskapligt, är att 
det ska ske i form av ett systematiskt sökande efter kunskap. För det första 
krävs en metodisk medvetenhet och tydlighet. Teoretiska utgångspunkter, 
synsätt och alternativ gällande insamling av empiri måste redogöras för och 
diskuteras; detta gäller också arbetets tillförlitlighet och dess felkällor. För det 
andra måste läsaren tydligt kunna följa de olika steg som görs i tolkningen av 
det empiriska materialet. I princip ska såväl intervjuer och observationer som 
tolkningar av dessa redovisas. 

15 
 



Vi kan börja med att konstatera att kvalitativa metoder kom att prägla studien. 
Ett första huvudskäl till detta är att tolkning är i det närmaste helt nödvändigt 
för vårt arbete: tolkning av observationer gjorda i ett affärslogiskt sammanhang 
för den specifikt medicintekniska kontexten; tolkning från delar till en helhet, 
skapandet av sammanhang när endast fragment och ofullständig information 
kunde erhållas. Valet av kvalitativa studier tycks oss för det andra oundvikligt 
då vi anser oss vara beroende av intervjuer med olika individer vars uppfattning 
om de ämnen vi behandlar inte kan betecknas som annat än subjektiv. Med 
detta sagt så vill vi ändå slå fast att enskilda steg, framförallt vad gäller våra 
metoder för att finna grupperingar bland den svenska medicinteknikens företag, 
har tydliga drag av positivism. 

2.3.1 LITTERATURSTUDIE, INTERVJUER OCH DATAINSAMLING 

Som ett första steg i vår kartläggning hängav vi oss till att utföra en omfattande 
litteratursökning, främst med hjälp av källor på internet såsom den 
kommersiella databasen Affärsdata1 samt de undersökta företagens och diverse 
organisationers hemsidor. Dessutom genomförde vi tolv kortare 
telefonintervjuer med representanter från 11 av de 25 största företagen i 
branschen (se tabell 2 nedan); målet var att räta ut frågetecken och i allmänhet 
fylla i luckor i vår information. Tack vare denna initiala informationssökning 
kunde vi registrera vad vi uppfattade som de mest centrala kvantitativa 
parametrarna, främst finansiella data från årsredovisningar, med det 
huvudsakliga syftet att ge oss än klar och tydlig bild över den bransch som hela 
studien behandlar. Det kan vara värt att nämna att vi även gjorde vissa 
ansträngningar att med hjälp av dessa kvantitativa data och olika typer av 
statistisk analys försöka finna ett enkelt sätt att finna likheter och skillnader 
mellan bolagen i fråga. Detta visade sig dock ganska omgående vara fruktlöst, 
och dessutom hade vi svårigheter att motivera varför vi valde den typen av 
tillvägagångssätt, varpå vi frångick alla sådana försök. 

  

                                                 

1 Affärsdata: 
 http://www.ad.se/ 
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Tabell 2: Telefonintervjuer för kartläggningen. 

Namn  Position  Företag  Datum 
Mats Ekman  Ekonomiansvarig  Cefar Medical  2008‐01‐08 

Peter Ejemyr   Informationsansvarig Sverige  Elekta   2008‐01‐09 

Jonas Lundström  Försäljningschef Sverige  Gambro BCT   2008‐01‐09 

Gunilla Ekholtz  Informationsansvarig  Nobel Biocare  2008‐01‐09 

Jan‐Olof Lundström  Marknadsansvarig  Arcoma  2008‐01‐10 

Per‐Olof Jansson  Produktchef  Ortivus  2008‐01‐10 

Per Bourn  Chief Financial Officer  Ortivus  2008‐01‐10 

Martin Håkansson  Marknadschef  Sectra  2008‐01‐11 

Lars Henriksson  Marknadschef  Astra Tech  2008‐01‐11 

Anders Husmark  Försäljnings‐/marknadschef  Mölnlycke Health Care  2008‐01‐11 

Peter Lindkvist  VD   Human Care  2008‐01‐11 

Ann Engström  Marknadsansvarig Skandinavien  Permobil  2008‐01‐15 

 

2.3.2 KVANTITATIV KLUSTRING AV KVALITATIVA DATA  

I det stora hela har vi nästan uteslutande använt oss av ett kvalitativt 
tillvägagångssätt, men det finns undantag. Framförallt karaktäriseras den 
arbetsmetod som vi använde oss av för att finna företagsklasser av positivistiska 
egenskaper. Då vi trots många försök och angreppssätt misslyckades med att 
hitta en vettig klassificering med kvalitativa metoder kände vi oss tvungna att 
pröva en helt ny metod. Tack vare den tidigare litteraturstudien och 
datainsamlingen besatt vi förutom mängder med kvantitativ information även 
mycket goda kunskaper om behandlade företagens verksamheter. Då en central 
del av vår studie var att finna en klassificering efter verksamhetstyp beslöt vi 
oss för att ta fram ett antal parametrar som vi ansåg vara kopplade till just 
verksamheten och även företagens teknologier. Således tog vi kvalitativ 
information som vi själva hade tolkat och operationaliserade dessa till att anta 
en kvantitativ form. Dessa parametrar utnyttjade vi sedan tillsammans med en 
mjukvara och diverse statistiska verktyg för att få vägledning om vilken vår 
eftersökta klassificering var. Det är viktigt att notera att denna metod enbart 
utgjorde en vägledning som vi sedan genom att tolka resultaten kvalitativt och 
även göra egna justeringar för hand. I annat fall skulle man med lätthet kunna 
ifrågasätta de parametrar vi använt oss av, huruvida de statistiska metoder och 
ytters våra resultat. 
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2.3.3 TEORI OCH DJUPINTERVJUER 

Med en företagsklassificering i ryggen fann vi ett intresse av att gå djupare i vår 
analys av branschen. Framförallt såg vi ett värde i att undersöka hur företag 
inom en speciell klass arbetade med innovation, något som även diskuterades 
med såväl handledare som uppdragsgivare. Vi valde att utföra en fallstudie på 
företaget Maquet Critical Care, med två djupgående intervjuer (se Tabell 3) med 
personer inom forskning och utveckling, i syfte att kartlägga deras 
innovationsprocesser. Med hjälp av befintlig teori kring innovationer och 
innovationsprocesser kunde vi sedan forma slutsatser genom att analysera vårt 
empiriska underlag. 

Tabell 3: Djupgående intervjuer för fallstudie. 

Namn  Position  Företag  Datum 

Georgios Psaros  Forskningschef  Maquet Critical Care  2008‐02‐25

Gunnar Björkman   Chef vid Mekatronik  Maquet Critical Care  2008‐03‐03

2.4 Kritik av metod 

Den kritik som kan riktas mot vårt arbete utgörs i stort av kritik lik den som 
vanligen riktas mot de metoder vi använt oss av. Induktion som metod brukar 
kritiseras för att teorier som resulterar av arbetet enbart innehåller det empiriska 
materialet. Vi vill dock mena att en egen tolkning och rationell analys av ett 
befintligt material även betingar ett visst vetenskapligt värde. Vidare sägs det att 
urval och avgränsningar i det empiriska materialet är ett teoretiskt val som 
omöjliggör ett helt förutsättningslöst arbete. 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt, som kännetecknar det mesta av vår studie, kan 
sägas sakna goda valideringsmöjligheter på samma sätt som kvantitativa data 
och statistik. Samtidigt öppnar kvalitativa metoder för ytterligare dimensioner i 
empirin, som i vårt fall mycket kompetenta intervjupersoners erfarenheter, 
åsikter, tankar och tolkningar. Detta har varit ovärderligt för våra resultat. Även 
om vi under klassificeringsarbetet har använt oss av kvantitativa metoder, som 
också de kan kritiseras, har de bara utgjort verktyg för att föra den kvalitativa 
studien vidare. Kvalitativa metoder har alltid används för att bekräfta de 
kvantitativa resultaten. 
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Valet av teori riskerar alltid att forma resultaten och i vårt fall skulle detta ha 
kunnat visa sig i hur våra djupgående intervjuer utformades. Enligt vår 
bedömning färgades dock empirin minimalt av teorin. Istället kom det sig så att 
våra intervjupersoner talade mycket fritt kring de ämnen vi ämnade belysa. 
Givetvis går det även att ifrågasätta vilket värde en enskild fallstudie har för att 
testa teoretiska hypoteser. Huvudmålet med fallstudien var dock redan från 
början att kartlägga det enskilda exemplet, Maquet Critical Cares 
innovationsprocesser – även detta tillför något av vikt – och inte att försöka 
falsifiera innovationsteorierna. 

Ett uttalat explorativ syfte kan tyckas medföra en något större tolerans för 
diverse metodkritik (Wallén, 1996); en av de viktigaste tankarna med hela 
studien var att den skulle fungera som en språngbräda för fortsatta studier. Vi 
räknar således med att framtida, mer stringent forskning på områden kan 
komma att både bekräfta och falsifiera vår studies fynd.  
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3. Klassificering av den 
svenska medicintekniska 
industrin 

I detta avsnitt presenteras först de definitioner och 
viktiga avgränsningar som ligger till grund för nästa 
del: kartläggningen och klassificeringen av de företag 
som tillsammans bildar den svenska medicintekniska 
industrin. För att finna ett förnuftigt sätt att 
klassificera dessa, tillämpas först konceptet 
affärslogik, varefter analys utefter ett antal andra 
parametrar följer. Slutligen utförs själva 
klassificeringen; dessa klasser, och de företag som 
bildar grunden för dem, beskrivs utförligt. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande diskussion. 
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3.1 Definition av svensk medicinteknikindustri 

I detta arbete behandlas uteslutande den svenska medicintekniska industrin. Vilka 
verksamheter som inbegrips av detta är dock långt ifrån självklart; idag råder en 
stor begreppsförvirring kring vad medicinteknik egentligen är. Ett enkelt 
exempel är hur ordet ”medicin” för den oinsatte lätt kan ge associationer till 
den väsensskilda läkemedelsindustrin, och behovet av en tydligare definition 
har uppmärksammats av bland andra Fahlén (2007). För att i möjligaste mån 
undanröja risken för missförstånd, samt för att kunna bidra till en större enighet 
till begreppet, ämnar vi ge en tudelad definition på vad vi menar med ovan 
nämnda avgränsning. Med svenska avses företag ägda av en svensk medborgare 
eller företag, har huvudkontor i Sverige, alternativt är listade på en svensk 
börslista. Den medicintekniska industrin (”branschen”) väljer vi att definiera som 
de företag vars huvudsakliga verksamhet är förknippad med produktion eller 
utveckling av medicintekniska produkter. Därav utelämnas exempelvis 
konsulter, återförsäljare, tjänsteföretag och legotillverkare. 

Vad som i sin tur avses med en medicinteknisk produkt finns formellt definierat i 2 
§ Lag (1993:584) om medicintekniska produkter, som: 

- ”en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i 
kombination med annat, för att hos människor enbart eller huvudsak 

- påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 

- påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett 
funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk 
process, eller 

- kontrollera befruktning.” 

Det kan vara värt att notera att en snarlik definition återfinns i EU-direktiv 
93/42/EEC. 2  Således verkar betydelsen av begreppet medicinskteknisk 
produkt vara relativt överensstämmande i alla fall inom EU. 

Vidare har vi under arbetes gång valt att exkludera företag med främsta 
verksamhet inom så kallas in vitro-diagnostik, till exempel produktion av 
forskningsreagens. En del av dessa företag skulle mycket väl kunna benämnas 

                                                 

2 Eur-Lex – ingång till EU-rätten: EU-direktiv 93/42/EEC, 2007-10-29: 
http://eur-lex.europa.eu 
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som medicintekniska – framförallt de som har vården som främsta kund – men 
de allra flesta verkar för oss sakna en tydlig koppling till just den 
medicintekniska branschen och vänder sig i mångt och mycket till laboratorier i 
allmänhet. För att inte behöva hantera en alltför bred urvalsgrupp, samt att 
undvika renodlade laborations- och bioteknikföretag, väljer vi således att bortse 
från dessa företag i vår klassificering. 

3.2 Life Sciences: läkemedel, bioteknik och 
medicinteknik 

Lika viktigt som att definiera det behandlade området och de begrepp vi 
använder oss av, är att sätta dem i en relevant kontext. Vad ligger i anslutning 
till, men som hamnar utanför, de avgränsningar som gjorts? Det engelska 
samlingsnamnet life sciences (sv. livsvetenskaper; Nationalencyklopedin3) innefattar 
den kontext i vilken medicinsk teknik med fördel kan beskrivas tillhöra och de 
närbesläktade fält det samtidigt kan sättas i relation till. En nackdel med 
begreppet life sciences är att det i likhet med medicinsk teknik verkar saknas en 
entydig definition på, eller konsensus kring, vad det inkluderar.  

Motsvarande problem återfinns i svenskans biomedicin, som i sin bredaste 
definition – ”kunskapsområdet medicin tillsammans med näraliggande 
biologiska kunskapsområden” – har stora likheter med hur life sciences 
beskrivs av många källor4. Det vi väljer att benämna som life sciences, och som 
kanske är den vanligaste användningen av begreppet i branscher såsom 
läkemedel och relaterade akademiska fält, är samtliga vetenskaper som 
appliceras inom läkemedels-, medicinteknik- och bioteknikindustrin. Hur de i 
begreppet ingående områdena överlappar varandra kan med fördel illustreras 
enligt figur 2 nedan. (NUTEK, 2006) 

                                                 

3 Nationalencyklopedin: Livsvetenskaper, 2008-03-03: 
 http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=964168 
4 Nationalencyklopedin: Biomedicin, 2008-03-03: 
 http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=982078 
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Figur 2: Inspirerad av NUTEK: Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik i Sverige, s. 27, R 2006:27. 

Läkemedel definieras enligt läkemedelslagen (1992:859, omformulerad 2006) 
som ”varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift 
om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos 
människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera 
fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.” Läkemedelsutveckling hand-
lar således om framställning av biologiskt aktiva substanser, oftast någon typ av 
organisk förening eller molekyl. Bioteknik har enligt Nationalencyklopedin den 
breda definitionen: ”det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för 
att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer 
som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk” .5  

Som synes skiljer sig dessa områden avsevärt från vår definition av medicinsk 
teknik. Trots detta finns en stor gråzon och överlapp då man talar om områ-
dena som enskilda branscher. Som tidigare nämnts brukar företag verksamma 
inom diagnostik ibland räknas som medicintekniska. Vi vill mena att diagnostik 
bär tydliga drag av både läkemedelsutveckling och bioteknik, även om medicin-
teknikartade komponenter kan vara en del av produkten. Även leverantörer av 

                                                 

5 Nationalencyklopedin: Bioteknik, 2008-03-03: 
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=129403 
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produkter såsom avancerad laborationsutrustning avsedd för forsknings-
verksamhet, inom såväl läkemedelsutveckling som bioteknik och sjukvård, kan 
sättas i denna kategori. I dessa fall vill vi mena på stora svårigheter att avgränsa 
vad som bör inkluderas i studien. Sammanvägt med i tidigare avsnitt angivna 
anledningar gör vi således valet att enbart behandla de företag som vi ser som 
helt renodlat medicintekniska – det vill säga klarblått i figur 2. Vid en senare 
återkoppling visade det sig att svenska företag inom denna gråzon var ganska 
lätträknade, varför vi anser att avgränsningen har haft mycket liten inverkan på 
resultatet. 

13 090   
12 270   

6 934   

5 577   

4 525   

2 674   

985   811   611   432   412   223   205   200   188   165   154   122   110   106   

Tabell 4: De 20 största medicintekniska företagen, efter omsättning i tkr (2006 års årsredovisningar) 

3.3 En första bild: de största svenska företagen 

Med hjälp av definitionerna ovan, har de 20 till omsättningen största svenska 
medicintekniska bolagen kunnat identifieras (tabell 4). Här framträder ett tydligt 
mönster: i toppen återfinns de två överlägset största företagen, med en 
omsättning på 13 respektive 12 miljarder kronor, efter vilka omsättningen avtar 
i rask takt. Efter Astra Tech, tabellens sjätte företag, sker ett stort kliv ned strax 
under en miljard. Vid det tjugonde och sista företaget är omsättningen knappt 
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över 100 miljoner. Storleken på de nästkommande företagen fortsätter sedan att 
minska, och vi kan således konstatera att den svenska medicintekniska 
branschen domineras av ett fåtal större företag (för en mer komplett lista, se 
Appendix). Viktigt är dock att dessa ofta utgörs av en rad skilda verksamheter, 
kretsande kring olika typer av produkter riktade till olika typer av kunder. 
Organisatoriskt avspeglas detta för merparten av de större företagen i en 
indelning i flera divisioner och/eller dotterbolag. Exempelvis omsätter hela 
Getingegruppen mer än dubbelt så mycket som tabellens fyra, Nobel Biocare, 
men varje av dess tre affärsområden är såväl verksamhetsmässigt som 
organisatoriskt tämligen väl åtskilda från varandra. 

I de fall där företagen består av skilda divisioner, eller där en stor koncern 
utgörs av ett antal dotterbolag har vi således, för att bättre kunna beakta deras 
respektive särdrag, valt att dela upp dem på motsvarande vis – förutsatt att 
tillgänglig data tillåtit det. Resultatet, presenterat i tabell 5, är en något mer jämn 
fördelning av omsättningen hos de tre största koncernerna: Gambro, Getinge 
och Mölnlycke Healthcare. 

Tabell 5: De 25 största medicintekniska företagen/divisionerna sett till omsättning (2006 års årsredovisningar) 

  Företag eller division  Omsättning (MSEK)    Företag eller division  Omsättning (MSEK) 

1  Gambro Renal Products AB  10 784  14  Radi Medical AB   432 

2  Nobel Biocare AB   5 577  15  Liko AB   412 

3  Getinge Medical Systems  5 500  16  Human Care AB   223 

4  Elekta AB   4 525  17  Ortivus AB   200 

5  Mölnlycke Operation  4 417  18  Breas Medical AB   174 

6  Getinge Infection Control  4 300  19  Dolomite AB   147 

7  Getinge Extended Care  3 200  20  Atos Medical AB   144 

8  Astra Tech AB   2 674  21  Cefar Medical AB   134 

9  Mölnlycke Sårvård  2 517  22  Arcoma AB   122 

10  Gambro BCT AB  2 306  23  Autoadapt AB   111 

11  Permobil   985  24  Camp Scandinavia AB   108 

12  Etac  AB   811  25  Cambio Healthcare Systems AB   107 

13  Sectra AB   611       
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3.4 Kartläggning 

3.4.1 AFFÄRSLOGIK 

Begreppet affärslogik används relativt flitigt i såväl ekonomisk press som 
litteratur. Ofta sker detta utan att någon närmare tanke ägnas åt fundera över 
vad det innebär; snarare tycks begreppet antas vara i princip självförklarande. 
En bra utgångspunkt för en bättre förståelse av affärslogik och dess 
applikationer är boken Kompetens för tillväxt: verksamhetsutveckling i praktiken 
(Giertz, 1999).  

Här använder affärskonsulten och teknologie doktorn Eric Giertz sig av 
konceptet affärslogik som en ny utgångspunkt för hur företag och 
organisationer kan betraktas. Det historiskt sett förhärskande sättet att 
kategorisera dem har, menar Giertz, tagit sitt avstamp i två grundläggande 
frågor: ägande (privat eller offentligt) samt verksamhetens bas, i form av varor 
eller tjänster. Han konstaterar: 

- ”Dessa klassificeringar säger ytterst lite om verksamheternas organisatoriska, 
ledningsmässiga, kompetensmässiga eller marknadsmässiga särdrag. Två i det 
närmaste identiska verksamheter kan klassificeras helt olika om de har en 
offentlig eller privat huvudman. På motsvarande sätt kan verksamheter som ur 
organisations- och ledningssynpunkt är snarlika varandra tillhöra helt skilda 
branscher, samtidigt som artskilda verksamheter kan tillhöra samma 
bransch.” (Giertz, 1999:106) 

Istället för att som i traditionell branschindelning endast fokusera på 
ovannämnda faktorer, vill Giertz ta hänsyn till att olika verksamhetstyper står inför 
skilda problem och utmaningar; dessa skilda förutsättningar ger i sin tur 
upphov till olika framgångsfaktorer och styrtal. I boken identifieras 21 olika 
grundläggande verksamhetstyper, alla definierade av en egen affärslogik, som 
delas in i sex huvudkategorier (tabell 6). Genom denna typ av indelning 
tydliggörs varje verksamhetstyps särskilda förutsättningar och karaktärsdrag, 
något som författaren av egen erfarenhet menar möjliggör ”[ett] mycket 
meningsfullt branschövergripande erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom 
en och samma verksamhetstyp”. 

Giertz är dock inte ensam om att använda sig av affärslogik som ett verktyg för 
kartläggning och klassificering. I Från kunskap till lönsamhet: om företagsledning i 
kunskapssamhällets affärslogik (Fock, 2002) fastslås att olika affärslogiker kan 
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identifieras för olika verksamheter, och att själva begreppet kan sägas beskriva 
det logiska samband som existerar mellan omvärldens villkor och framgångsrikt 
företagande. Fock går sedan vidare och sätter affärslogik i ett bredare, historiskt 
sammanhang och formulerar de senaste århundradenas ekonomiska utveckling 
i olika stadier präglade av just sin speciella affärslogik. 

Tabell 6: Affärslogiker enligt Giertz (1999:108‐196) 

 Både Fock och Giertz visar i sina 
respektive verk hur användbart affärs-
logikskonceptet kan vara för att analy-
sera de olika verksamhetstyper som 
finns representerade i vitt skilda 
sammanhang. Av detta skäl väljer vi att i 
en inledande kartläggning använda oss 
av de affärslogiska klasserna definierade i 
Giertz (1999), som ett första sätt att 
finna skillnader och likheter mellan de 
tio största medicintekniska företagen. 

Två saker är dock viktiga att konstatera. 
För det första är Giertz klassificering 
gjord i syfte att kunna täcka in alla olika 
typer av verksamheter, varför långt ifrån 
alla av dessa 21 affärslogiker finns repre-
senterade inom det medicintekniska 
sammanhanget. Genom de definitions-
mässiga avgränsningarna beskrivna ovan, 
kan vi därför utelämna affärslogikerna 
beskrivna inom kategorierna råvarufångst, 
varudistribution och spindleri. En andra 
iakttagelse av tämligen central betydelse 
är att ett företag inte nödvändigtvis 
behöver falla inom bara en affärslogisk 

kategori – tvärtom framhåller Giertz att ”nästan alla företag ett konglomerat av 
olika verksamhetstyper” (Giertz, 1999:107). 

Affärslogik 

A  Råvarufångst 

1  Råvarufångst 

B  Tillverkning 

1 

2 

3 

4 

Legotillverkning 

Personalintensiv processtillverkning 

Kapitalintensiv processtillverkning 

Montering 

C  Varudistribution 

1 

2 

3 

4 

Godstransport 

Omlastning 

Detaljhandel 

Kollektiva bastjänster 

D  Kollektiva bastjänster 

1 

2 

3 

Myndighetsutövning 

Institutionell tjänsteproduktion 

Abonnentrelaterad förvaltning 

E  Serviceproduktion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Lokal manuell tjänsteproduktion 

Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet

Platsbunden konsumentservice 

Uthyrning 

Undervisning 

Distanssupport 

Artisteri 

F  Spindleri 

1 

2 

3 

Förläggande 

Kedjeorganiserande 

Mäkleri 
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3.4.2 IDENTIFIERADE AFFÄRSLOGIKER 

I den inledande kartläggningen av de tio största medicintekniska företagen 
fokuserar vi på att identifiera de huvudsakliga affärslogiker som respektive 
företags verksamhet grundar sig i; sett till helheten är antalet affärslogiker i ett 
medicintekniskt företag generellt sett relativt många, men långtifrån alla utgör 
avgörande komponenter i dess kärnverksamhet. Med hjälp av data från 
webbplatser och årsredovisningar kan vi här bestämma företagens 
huvudaffärslogiker, och resultatet är tydligt – i princip förekommer enbart tre 
olika affärslogikskategorier: tre för olika typer av produktion, personalintensiv 
processverksamhet (B2), i viss mån kapitalintensiv processtillverkning (B3), och montering 
(B4), samt den någorlunda övergripande kategorin kunskapsintensiv 
uppdragsverksamhet (E2) där verksamheter som forskning och utveckling, 
konsulttjänster och dylikt samlas (se tabell 7).  

Personalintensiv processverksamhet 

Affärslogiken i personalintensiv processverksamhet kretsar kring hur ett 
förhållandevis litet antal råvaror förädlas i en tillverkningsprocess uppbyggd av 
antingen raka eller divergerande flöden. Även om det handlar om en process 
kräver denna typ av verksamhet en relativt stor personalstyrka, och är därmed 
snarare arbetskraftsintensiv än kapitalintensiv (Giertz, 1999). Vi kan konstatera 
att personalintensiv processverksamhet är vanligt förekommande inom den 
medicintekniska branschen – kanske mer vanligt än vad som kanske först antas. 
I många fall handlar det om att avancerade bearbetningsmoment i 
tillverkningsprocessen kräver hög grad av mänsklig styrning eller övervakning, 
varför de i allmänhet även utförs av relativt högutbildad eller specialtränad 
personal. Endast i undantagsfall rör det sig om verksamheter som med relativ 
enkelhet kan överföras till låglöneländer. 

Kapitalintensiv processverksamhet 

Även denna affärslogik kännetecknas av en förädlingsprocess där ett fåtal 
ingående råvaror eller enkla komponenter bearbetas genom raka eller 
divergerande flöden. Skillnaden är dock att det här krävs mycket avancerade 
och dyra produktionsanläggningar; höga kostnader för anläggningar, råvaror 
och energi, samt en förhållandevis hög grad av automatisering, gör att 
verksamheten betecknas som kapitalintensiv (Giertz, 1999). Ofta associeras 
dessa egenskaper till produktionen av varor som exempelvis papper, stål eller 
kemikalier. Inom verksamheterna för de medicintekniska företag vi studerat, 
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har vi dock inte funnit några företag med fullt så kapitalintensiv produktion – 
vad som däremot står klart är att ett antal företag som trots detta bäst beskrivs 
med denna affärslogik. I fortsättningen kommer därför benämningen 
kapitalintensiv avse just den medicintekniska kontexten. 

Montering 

Till skillnad från de ovannämnda processverksamheterna, inbegriper 
affärslogiken montering en tillverkningsprocess baserad på ett konvergerande 
förädlingsflöde – olika delkomponenter sätts samman till en enhet eller ett 
system. Traditionellt sett har denna verksamhetstyp i hög grad kunnat 
karakteriseras som mycket personalintensiv, men allt mer omfattande 
automatisering har skett av olika former av lättare montering (Giertz, 1999). 
Denna verksamhetstyp förekommer – förvisso i varierande utsträckning – i en 
lång rad av medicintekniska företag, typiskt nog även representerande den för 
branschen karakteristiska bredden av produktinriktningar. Sett till 
huvudaffärslogik, är montering den avgjort mest dominerande bland de 
studerade företagen. 

Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet 

Tidigare nämnda affärslogiker behandlar alla själva produktionsprocessen, men 
lika centralt för medicintekniska verksamheter – om inte mer, i vissa fall – är 
den bakomliggande forsknings- och utvecklingsverksamheten. Enligt Giertz 
(1999) faller sådana aktiviteter in under affärslogiken kunskapsintensiv 
uppdragsverksamhet, för vilken medarbetarnas förmåga att tillämpa och 
sammanväva olika sorters kunskap, i arbetet med att ta fram lösningar för nya 
problem eller behov, är avgörande. I detta fall handlar det för företagen om att 
med hjälp av sin ofta mer eller mindre unika, och högt specialiserade, tekniska 
och medicinska kompetens ständigt kunna leverera nya lösningar för att 
diagnosticera, avhjälpa eller lindra olika typer av mänskliga sjukdomar eller 
skador. I vår studie har det visat sig svårt, för att inte säga omöjligt, att finna 
något medicintekniskt företag där denna typ av verksamhet inte är av 
betydande vikt; med andra ord kan samtliga av de undersökta företagen i någon 
mån hänföras till denna kategori. Ett antal av företagen kan dock bäst 
karakteriseras med hjälp av denna affärslogik och för dessa kan i allmänhet en 
av två observationer göras. Antingen är verksamheten i företaget är i all 
väsentlighet koncentrerad till forskning kring, och framtagning, av nya 
produkter – själva produktionen av dem läggs sedan ut på legotillverkare – eller 
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så utgörs både utvecklingsarbete och produktion av just kunskapsintensiv 
uppdragsverksamhet, vilket gäller särskilt för IT-baserade företag. 

Tabell 7: Kvalitativ kartläggning av affärslogiker hos de 25 största företagen/divisionerna (årsredovisningar, 
företagswebbplatser, intervjuer) 

Företag/division  Pe
rs
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in
te
ns
iv
 

pr
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he
t 
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he
t 

M
on

te
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Ku
ns
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pd

ra
gs
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sa
m
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t 

Huvudsaklig affärslogik 

Arcoma AB  x  x  x  Montering 

Astra Tech AB  x  x  Personalintensiv processverksamhet 

Atos Medical AB  x  x  Personalintensiv processverksamhet 

Autoadapt AB  x  x  x  Montering 

Breas Medical AB  x  x  Montering 

Cambio Healthcare Systems AB  x  Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet 

Camp Scandinavia AB  x  x  Personalintensiv processverksamhet 

Cefar Medical AB  x  x  Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet  

Dolomite AB  x  x  x  Personalintensiv processverksamhet 

Elekta AB  x  x  Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet 

Etac  AB  x  x  x  Personalintensiv processverksamhet 

Gambro BCT AB  x  x  Montering 

Gambro Renal Products AB  x  x  Montering 

Getinge Extended Care  x  x  x  Montering 

Getinge Infection Control  x  x  Montering 

Getinge Medical Systems  x  x  x  Montering 

Human Care AB  x  x  x  Montering 

Liko AB  x  x  x  Montering 

Mölnlycke Operation  x  x  Personalintensiv processverksamhet 

Mölnlycke Sårvård  x  x  Kapitalintensiv processverksamhet 

Nobel Biocare AB  x  x  Personalintensiv processverksamhet 

Ortivus AB  x  x  Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet 

Permobil  x  x  Montering 

Radi Medical AB  x  x  x  Montering 

Sectra AB  x  x  Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet 
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3.4.3 TYDLIGT MÖNSTER – MEN OFULLSTÄNDIG BILD 

Genom att sedan slumpmässigt välja ut ett antal mindre företag och på samma 
sätt studera deras verksamhet, finner vi det affärslogiska mönstret 
återkommande: de fyra tidigare identifierade affärslogikerna visar sig utan 
undantag räcka även för dessa. Med hjälp av detta verktyg fås en översiktlig bild 
av branschen; fyra huvudgrupper kan urskiljas. Vi har alltså kommit en bra bit 
på vägen till en större förståelse för hur olika skillnader och likheter den 
medicintekniska industrins företag emellan kan utnyttjas i klassificeringsarbetet. 
Men räcker detta för att upprätta en meningsfull klassificering? Vårt svar är nej 
– vissa gemensamma drag kan naturligtvis identifieras för företagen inom 
respektive affärslogisk kategori, men bilden är fortfarande relativt ofullständig. 
Kan andra grupperingar identifieras, baserat på studier av andra viktiga 
aspekter? Det naturliga sättet att gå vidare i besvarandet av denna fråga, är att 
fortsätta arbetet med att kartlägga företagen utefter fler parametrar: FDA-klass, 
off-shoring (tillverkning i låglöneländer), omsättning, omsättningstillväxt, 
rörelsemarginal, marknadsandel (världsmarknaden), anställda samt FoU-andel (av 
omsättningen). 

3.4.4 SÄKERHETSKLASSER 

Med tanke på medicinsktekniska produkters användning och användare, det vill 
säga i huvudsak vården, är det förståeligt att de berörs med en mängd 
regleringar från statliga myndigheter. Då regleringar med största sannolikhet 
spelar en central, och möjligen i vissa fall avgörande, roll för företag inom den 
aktuella industrin tycks det för oss viktigt att undersöka de förutsättningar som 
gäller på olika marknader. I både USA och EU finns system för klassificering av 
medicintekniska produkter baserade på vilken grad av kontroll som anses 
nödvändig för att säkerställa säkerhet och effektiv verkan. 

Det amerikanska systemet, för vilket Food and Drug Administration (FDA, USA:s 
kombinerade läkemedels- och livsmedelsverk) ansvarar, bygger på en 
uppdelning i tre kategorier: Class I, Class II och Class III. Företag som tillverkar 
produkter med den lägsta graden av kontrollbehov, så kallade Class I-
produkter, är föremål för allmän kontroll bland annat i form av registrering och 
listning hos FDA, reglerad tillverkning enligt så kallade Good Manufacturing 
Practices (GMP) och en särskild uppmärkning. Lågteknologiska produkter 
såsom plåster och skalpeller är typiska exempel på produkter tillhörande denna 
kategori. Class II-produkter, som rullstolar och infusionspumpar, kräver 
speciell kontroll som till exempel inkluderar obligatorisk prestandakontroll och 
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bevakning av eftermarknaden. Produkter i klassen med den mest rigorösa 
kontrollen, Class III, står i direkt kontakt med människors hälsa och kräver 
framförallt ett godkännande från FDA vad gäller säkerhet och verkan innan de 
tas till någon marknad. Dessa produkter inkluderar pacemakers och 
silikoninplantat.6  

Då de olika säkerhetsklasserna uppenbarligen medför olika krav gällande 
produktion, kvalitetskontroll, uppföljning, etc. är det för oss rimligt att företag 
med produkter inom skilda klasser kan uppvisa påtagliga skillnader sinsemellan 
och, på samma sätt, att företag med produkter inom samma klasser visar prov 
på betydande likheter. I och med detta anser vi det givande att ta med denna 
parameter i vår grupperingsansats, och med vägledning av FDA:s 
klassificeringsguide, har vi kunnat identifiera vilken klass majoriteten av 
respektive företags produkter tillhör. 

3.4.5 VAL AV ÖVRIGA PARAMETRAR 

Övriga parametrar är utvalda på basis av att de, utöver off-shoring, alla utgör 
kvantitativa och via exempelvis årsredovisningar relativt lättillgängliga 
jämförelsemått. Omsättning och antal anställda är intressanta i egenskap av 
olika typ av storleksmått. Tillväxt har dock valt att representera genom endast 
omsättningstillväxt. För lönsamhetsanalys vid företags- och branschjämförelser 
är rörelsemarginal, framförallt för tillverkande företag, ett mycket vanligt mått. 
Rörelsemarginalen är vid positivt resultat det procentuella överskott (underskott 
vid negativt resultat) som varje försäljningskrona ger efter avdrag av företagets 
rörelsekostnader, inklusive avskrivningar men före finansiella poster. Att se till 
företagens marknadsandel, ger därtill en relativt god bild av respektive företags 
ställning på den marknad de verkar på. För att få med aspekten av hur varje 
företag kan positioneras på skalan hög- till lågteknologiskt, använder vi oss av 
måttet FoU-intensitet: FoU-kostnader som andel av total omsättning. Huruvida 
företagen använder sig av off-shoring upplever vi också som en intressant 
aspekt att studera, speciellt för möjligheten att detta skulle kunna medföra 
någon synbar koppling till någon av de övriga variablerna. 

  

                                                 

6 Food and Drug Administration (FDA), 2007-10-29: 
http://www.fda.gov  
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3.4.6 INLEDANDE RESULTAT 

Från företagslistan i tabell 5 väljer vi återigen de tio största företagen och 
divisionerna, och samlar med hjälp av årsredovisningar, webbplatser och 
liknande källor in data för de nya parametrarna. En del företag, däribland 
Gambro och Mölnlycke, är dock privatägda och har således inte lika aktuell och 
omfattande information allmänt tillgänglig. Genom att sammanställa 
informationen i en tabell, tillsammans med tidigare affärslogisk kategorisering, 
visar sig underlaget med detta val av variabler inte vara tillräckligt för att dra 
några direkta slutsatser. Med anledning av detta, utökas antalet studerade 
företag till dess att tabell 8 (se nedan) erhålls. 

Företag/Division 
FDA‐
klass 

Off‐
shoring

Omsättn. 
(MSEK) 

Omsättn.‐
tillväxt 

Rörelse‐ 
marginal 

Marknads‐
andel  Anställda 

FoU‐
andel 

Gambro Renal Products  3  Nej  10 784  8,0%  9,0%  17,0%  7 015  4,6% 

Gambro BCT  3  Nej  2 306  15,0%  22,6%  46,0%  1 686  4,6% 

Getinge Medical Systems  3  Ja  5 500  8,5%  16,0%  30,6%  2 986  6,0% 

Getinge Infection Control  2  Ja  4 300  13,8%  13,0%  25,8%  2 791  2,0% 

Getinge Extended Care  2  Nej  3 200  6,7%  15,3%  32,0%  1 754  2,0% 

Mölnlycke Healthcare AB   1, 2  Ja  6 934  119,9%  17,5%  ‐  5 915  2,2% 

Mölnlycke Operation  2  Ja  4 417  116,2%  14,6%  ‐  ‐  ‐ 

Mölnlycke Sårvård  1  Nej  2 517  126,6%  33,2%  ‐  ‐  ‐ 

Nobel Biocare AB   3  Nej  5 577  24,0%  34,0%  39,8%  1 993  2,9% 

Elekta AB   2  Ja  4 525  2,4%  11,0%  100/30 %  2 031  8,0% 

Astra Tech AB   3  Nej  2 674  16,4%  13,4%  ‐  1 800  4,3% 

Permobil AB  2  Ja  985  4,5%  8,4%  9,2%  506  2,5% 

Radi Medical AB   2  Ja  432  7,2%  8,7%  ‐  323  11,8%

Sectra Medical Systems  3  Nej  611  22,5%  10,4%  50,0%  450  6,3% 

Etac AB  1  Nej  811  9,3%  6,4%  ‐  422  2,5% 

Liko Vårdlyft AB  2  Nej  412  16,6%  14,1%  20,0%  206  2,9% 

Human Care AB  1,2  Ja  223  10,0%  9,5%  ‐  101  1,8% 

Ortivus AB  2  Nej  200  15,1%  ‐64,3%  ‐  172  33,6%

Tabell 8: En första kartläggning 
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Vid denna tidpunkt har vi således en relativt stor mängd intressant data för över 
15 företag, men trots detta finner vi det svårt att utefter enbart dessa parametrar 
kunna finna några tydliga grupperingar – varken egna kvalitativa bedömningar 
eller klustring med hjälp av dator ger här något tillfredsställande resultat. I vår 
mening innebär detta att ett val mellan två alternativ: att fortsätta den, på grund 
av grävandet i årsredovisningar, relativt tidskrävande utökningen av företag i 
tabellen och sedan göra ett nytt försök till indelning, eller att helt enkelt finna 
ett nytt tillvägagångssätt för att få fram meningsfulla grupperingar. Då fortsatt 
sammanställning av nyckeltal innebär en stor investering av tid utan säkert 
utfall, väljer vi här det senare alternativet. 

3.4.7 NY ANSATS 

För att lättare kunna identifiera olika grupper av företag, beslutar vi oss för att 
istället för nyckeltal använda oss av hur de olika företagen skiljer sig åt 
beträffande ett antal olika viktiga egenskaper. Erfarenheterna från tidigare 
stadier i kartläggningen har gett oss en relativ god känsla för den studerade 
uppsättningen företags centrala likheter och skillnader, och vi väljer här därför 
vad vi anser vara ett rimligt antal nya parametrar för att återspegla dessa.  

Följaktligen fortsätter vi nu med att ytterligare kartlägga företagen i tabell 8 
(från första indelningsförsöket) efter hur deras produktportfölj ser ut (bred: med 
flera produktkategorier, eller smal: en huvudkategori med komplementära 
produkter) och hur produkterna i den är beskaffade (uppbyggda med hjälp av 
teknologier beroende av avancerad/enkel elektronik eller helt annan 
teknologisk grund), vilka typer av affärslogiker som dominerar (montering, 
personalintensiv processverksamhet, kapitalintensiv processverksamhet 
kunskapsintensiv uppdragsverksamhet) samt vilken typ av kunder man vänder 
sig mot (sjukhus, äldrevård, tandvård, övrigt). I och med användningen av dessa 
olika parametrar anser vi oss på ett så effektivt sätt som möjligt täcka in en 
betydande del av de olika aspekter som gör företagen inom den 
medicintekniska industrin så otroligt heterogena jämfört med dem inom andra 
industriella sektorer. 

Utfallet av den nya kartläggningen ställs sedan upp i en ny tabell. Med lovande 
preliminära resultat, utökar vi tabellen med ytterligare företag till dess att de 25 
största svenska medicintekniska företagen finns representerade (tabell 9). 
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Tabell 9: Ny kartläggning 

Företag/Division 
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Arcoma  x      x    x  x    x       

Astra Tech  x        x    x    x    x   

Atos Medical  x        x    x    x       

Autoadapt    x    x    x  x          x 

Breas Medical    x  x      x      x  x    x 

Cambio Healthcare Systems    x      x      x  x       

Camp Scandinavia  x        x    x          x 

Cefar Medical    x  x      x      x  x    x 

Dolomite  x        x  x  x      x    x 

Elekta  x    x      x      x       

Etac  x      x    x  x    x  x    x 

Gambro BCT    x  x      x      x       

Gambro Renal Products    x  x      x      x       

Getinge Extended Care  x      x    x  x    x  x     

Getinge Infection Control    x    x    x      x       

Getinge Medical Systems  x      x    x  x    x       

Human Care  x      x    x  x      x    x 

Liko Vårdlyft  x      x    x  x    x  x     

Mölnlycke Operation    x      x    x    x       

Mölnlycke Sårvård    x      x    x    x  x     

Nobel Biocare  x        x    x        x   

Ortivus    x  x      x    x  x       

Permobil    x    x    x        x    x 

Radi Medical  x    x      x  x    x       

Sectra    x  x      x    x  x       

 

3.4.8 NYA RESULTAT 

Med den nya datauppställningen till vårt förfogande, använder vi oss till att 
börja med av mjukvara för ge analytiskt stöd till det inledande 
indelningsförsöket till olika grupperingar. Då tidigare utnyttjad programvara 
knappast gav oss några tillfredställande resultat gör vi vid det här laget istället 
en ny internetsökning, vilket leder oss till Michael Eisens laboratorium Eisenlab 
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hos Lawrence Berkeley National Laboratory. Där finner vi ett av Eisen utvecklat 
program, Cluster, innehållande flertalet beprövade metoder för klustring. 
Programmet är ursprungligen framtaget för användning inom 
bioinformatikfältet i syfte att analysera stora mängder gen- eller 
proteinsekvensdata efter avgörande likheter och skillnader, för att därigenom 
kunna gruppera dessa i närbesläktade familjer.7  

I och med detta passar programmet utmärkt både för våra syften och den nya 
1/0-datan; mycket goda resultat levereras också omgående. Efter användning 
av metoderna ”k-means”, ”self-organizing maps” (SOM) och ”principal 
component analysis” (PCA) kan vi tydligt se en mängd återkommande 
hopparningar och grupperingar. Även i de fall där de olika metoderna inte ger 
exakt överensstämmande resultat, ger de oss tillräckligt god vägledning för att 
efter eget huvud och kvalitativa bedömningar ta fram ett antal grupper. 

Många veckor av hitintills relativ resultatlöst grävande efter information ger nu 
slutligen utdelning i insikter i hur och varför företagen ska gruppera sig som de 
gör. Trots att vi sedan länge besuttit tillräcklig kunskap om aktörerna, visar det 
sig att det krävs bra data och inte minst ett väl fungerande klustringsverktyg för 
generera själva mönstret. Här framträder nu en tämligen klar bild över de fyra 
företagsgrupperingar som tillsammans bildar den svenska medicintekniska 
branschen. Den första gruppens mest väsentliga gemensamma nämnare är att 
företag som bildar den är de mest högteknologiska, medan nästa grupp utgörs av 
sammanlänkas i att deras verksamheter grundar sig i olika former av 
materialteknologi; producenter av hjälpmedel för handikappade och vårdpersonal, 
bildar en tredje grupp kretsande kring ergonomi, och en sista grupp består av 
utvecklare av mjukvara och IT-lösningar. 

I tabell 10 nedan redovisas resultaten för de olika ovannämnda metoderna, 
samt vår egenproducerade kvalitativa slutsats. Med varje färgnyans återges en 
egen gruppering – då programmet inte avslöjade några statistiska avstånd 
mellan företagen eller grupperna blev det för oss att justera efter bästa förmåga. 
Valet av färger saknar all symbolisk anknytning till vad som karaktäriserar 
grupperna; deras betydelse är snarare av rent pedagogisk natur, att grupperna 
tydligt kunna hållas isär. 

  

                                                 

7 Eisenlab, 2007-12-01:  
http://rana.lbl.gov  
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Tabell 10: Jämförelse av resultat från olika klustringsmetoder 

Self‐Organizing Map  K‐means  PCA  Kvalitativ klustring 

Breas Medical  Elekta  Gambro BCT  Breas Medical 

Cefar Medical  Gambro BCT  Gambro Renal Products  Cefar Medical 

Elekta  Gambro Renal Products  Ortivus  Elekta 

Gambro BCT  Getinge Infection Control  Sectra  Gambro BCT 

Gambro Renal Products  Sectra  Arcoma  Gambro Renal Products 

Ortivus  Autoadapt  Getinge Medical Systems  Getinge Infection Control 

Sectra  Breas Medical  Breas Medical  Ortivus 

Astra Tech  Cefar Medical  Cefar Medical  Sectra 

Atos Medical  Ortivus  Elekta  Radi Medical Systems 

Cambio HS  Astra Tech  Astra Tech  Astra Tech 

Mölnlycke Operation  Atos Medical  Nobel Biocare  Atos Medical 

Mölnlycke Sårvård  Getinge Medical Systems  Human Care  Mölnlycke Operation 

Nobel Biocare  Nobel Biocare  Permobil  Mölnlycke Sårvård 

Autoadapt  Etac  Autoadapt  Nobel Biocare 

Etac  Getinge Extended Care  Getinge Extended Care  Arcoma 

Human Care  Liko Vårdlyft  Liko Vårdlyft  Getinge Extended Care 

Permobil  Camp Scandinavia  Etac  Getinge Medical Systems 

Camp Scandinavia  Permobil  Dolomite  Autoadapt 

Dolomite  Arcoma  Camp Scandinavia  Liko Vårdlyft 

Arcoma  Human Care  Atos Medical  Etac 

Getinge Extended Care  Radi Medical  Getinge Infection Control  Human Care 

Getinge Medical Systems  Dolomite  Radi Medical  Permobil 

Liko Vårdlyft  Mölnlycke Operation  Cambio HS  Camp Scandinavia 

Getinge Infection Control  Mölnlycke Sårvård  Mölnlycke Operation  Dolomite 

Radi Medical  Cambio HS  Mölnlycke Sårvård  Cambio HS 
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3.5 Klassificering 

Genom vårt arbete har vi kunnat urskilja fyra huvudgrupper, eller klasser, av de 
till omsättningen 25 största företagen inom den svenska medtechbranschen. 
Dessa olika grupper skiljer sig på avgörande sätt vad gäller deras egenskaper för 
bland annat produktportfölj, produktion, forskning och utveckling samt kund-
bas. Nedan beskrivs inte bara vad som definierar klasserna; utmärkande drag 
hos företagen ingående i varje grupp redovisas även översiktligt. I vissa grupper 
tas viss kritik mot det avhandlade indelningssättet upp; likväl måste vi 
konstatera att vi inte kunnat finna några andra indelningar som på något bättre 
sätt kunnat fånga de betydande skillnader som existerar mellan företagen i 
branschen. Om inget annat anges i texten, kan källan antas vara företagets 
årsredovisning. 

3.5.1 BLÅ: HÖGTEKNOLOGISKA ELEKTRONISKA SYSTEM 

I den blå klassen karaktäriseras företagen 
framförallt av att deras produkter, som 
exempelvis strålknivar och aferessystem, 
håller en mycket hög teknologisk nivå; inne-
hållet och beroendet av avancerad elektronik 
är även en central gemensam punkt. Företa-
gens produktportfölj är tämligen smal och 
djup, bestående av en eller ett fåtal huvud-
produkter kring vilka försäljning av komple-
mentär utrustning vanligtvis baseras. Ett 
typiskt blått företag har en marknadsandel 
på mellan 25-50 procent. 

Blå företag/divisioner 

Breas Medical 

Cefar Medical 

Elekta 

Gambro BCT 

Gambro Renal Products 

Getinge Medical Systems: 

Cardiopulmonary Divison 

Critical Care Division 

Getinge Infection Control 

Radi Medical Systems 

Sectra Medical Systems 

Hur viktig del försäljningen av olika tillbehör och förbrukningsvaror är i 
respektive företags affärsmodell varierar inom gruppen. Grovt sett kan företa-
gen därför delas in i ytterligare två grupper utefter denna egenskap: en i vilken 
affärsmodellen i huvudsak vilar på försäljning av själva enheten, och en där 
tyngdpunkten ligger på kontinuerlig försäljning av kringutrustning eller för-
brukningsmateriel till denna. Till den förstnämnda gruppen hör företag som 
Breas, Cefar, Elekta och Sectra medan Gambrogruppen och Getingedivi-
sionerna Cardiopulomnary, Critical Care och Infection Control utgör exempel 
från den andra.  
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Elekta är tämligen karakteristiskt för den blå gruppen och har två 
produktområden: strålbehandling av cancer med linjäraccelerator och icke-
invasiv neurokirurgi – Leksells strålkniv. Av omsättningen kommer hälften från 
cancerbehandling, 25 procent från strålkirurgi och 25 procent från försäljning 
av mjukvara (ERP-system och liknande). Elekta har 30 procent av 
strålkirurgimarknaden och konkurrerar bland annat med Varian Medical 
Systems, som är störst, och Siemens. Strålkniven är däremot unik och konkur-
rerar således bara indirekt med andra metoder. Cirka en tredjedel av omsätt-
ningen kommer från eftermarknad och service. (Peter Ejemyr, 2008-01-09) 

Tillverkningsprocessen för produkterna kan beskrivas som ett konvergerande 
flöde av mer eller mindre färdiga komponenter, vilket svarar mot Eric Giertz 
beskrivning av affärslogiken montering. I de fall där verksamheten även bygger på 
produktion av olika sorters komplementär utrustning kan processbaserad 
tillverkning förekomma, motsvarande den affärslogiska verksamhetstypen 
personalintensiv processtillverkning. Generellt sett är produktionsanläggningarna be-
lägna i Sverige eller i ett land med motsvarande utbildningsnivå och lönekost-
nader. Elekta monterar exempelvis tillsammans med dotterbolaget Motala 
Verkstad ihop färdiga komponenter i Storbritannien respektive Motala (telefon-
intervju med Peter Ejemyr, 2008-01-09). Stränga krav på kvalitet och hög 
renlighet vid själva produktionen bidrar till att off-shoring är ovanligt; Cefar, 
med elektrodbaserade produkter för smärtlindring eller massage, är ett av få 
exempel på företag som använder sig av tillverkning i låglöneländer (telefon-
intervju med Mats Ekman, 2008-01-10). Något klart mönster för hur stor del av 
själva produktionen som sker inom själva företaget finns inte för företagen 
inom kategorin, förutom att de vars affärsmodell är uppbyggd kring försäljning 
av förbrukningsvaror tycks ha en högre andel av egen produktion (inklusive 
slutmontering). 

Hög teknologi är ofta starkt förknippat med forskning och utveckling och så 
gäller även här – som väntat är FoU-kostnaderna i den blå gruppen uteslutande 
höga, i regel över 5 procent av företagens omsättning. I häften av de studerade 
företagen ligger de dock så högt som mellan 8-12 procent. Enligt Peter Ejemyr 
är Elekta mycket FoU-intensivt (9 procent av omsättningen) och utvecklings-
arbetet sker i stor utsträckning i nära samarbete med cancersjukhem och 
universitetssjukhus (telefonintervju, 2008-01-09). Gambro BCT:s produkter 
utvecklas långt på företaget innan man i slutskedet samarbetar med främst 
universitetssjukhus för klassificering (telefonintervju med Jonas Lundström, 
2008-01-09). 
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Den blå klassens kunder återfinns främst inom sjukvården och produkterna har 
en hög säkerhetsklass, FDA-klass II och III. CE-märkning inom EU verkar 
genomgående vara en självklarhet för dessa företag. Sectras största 
affärsområde, digitala röntgensystem (så kallad digital imaging), har enligt 
Martin Håkansson – trots att dessa utgörs av ren mjukvara – ”näst högsta 
FDA-klass”, medan företagets hårdvara, mammografisystemen, har högsta 
FDA-klass (telefonintervju, 2008-01-11). 

Breas och Cefar avviker dock till viss del från detta mönster, i och med att de 
har produktlinjer riktade till konsumenter utanför den professionella 
vårdsfären, för användning i hemmiljö. Enligt Mats Ekman, ekonomichef på 
Cefar, har företaget två huvudsakliga kundsegment: Professionals, det vill säga 
sjukhus och sjukgymnaster, samt Sports. Marknadsandelen för respektive 
segment är cirka 50 procent (”marknadsledande”) och de bidrar med ungefär 
lika mycket till omsättningen. Sportsprodukterna säljs dels till idrottare genom 
detaljhandelns distributionskanaler. Stadium är en viktig återförsäljare, liksom 
Apoteket, men produkterna köps alltså även in av landstingen. (Telefonintervju, 
2008-01-08) 

Att verksamheterna för företagen inom 
gruppen baseras på avancerad teknologi och 
komplexa produkter indikerar att ut-
bildningsnivån bland de anställda är hög. 
Underlaget medger oss dock inte att dra allt-
för långtgående slutsatser, men hypotesen 
har än så länge åtminstone inte blivit mot-
bevisad.  

Typiskt företag i blå klass 

Produkter: 

Håller hög teknologisk nivå 

Beroende av avancerad elektronik 

Produktportfölj: 

Smal och djup 

En eller ett fåtal huvudprodukter  

Komplementär utrustning till dessa 

Produktion: 

Montering 

Även  personalintensiv 
processtillverkning 

Förlagd  till  Sverige,  övriga 
Västeuropa, USA 

FoU‐kostnader: 

Höga, som minst cirka 5 procent 

Utbildningsnivå: 

Hög,  ofta  stor  andel  civ.  ing.  eller 
högre. 

Kunder: 

Sjukvård 

De uppgifter vi har tycks i alla fall tala för en 
viss dominans av olika sorters civilingenjörer. 
Cefars Mats Ekman (telefonintervju, 2008-
01-08) berättar att deras FoU-personal i 
genomsnitt har motsvarande civilingenjörs-
utbildning; cirka 60 procent av Elektas an-
ställda har högskoleexamen och hos Sectra 
utgörs personalen till 75 procent av civil-
ingenjörer och 5 procent Ph.D. Gambro 
BCT uppges ha en mycket hög andel av 
Ph.D. också bland divisionens säljare, då 
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dessa även står för en stor del av den utbildning som krävs för den vård-
personal som ska använda sig av produkterna. 

Trots stora likheter dessa företag emellan är det fortfarande en ganska 
heterogen grupp. Sectra skulle möjligtvis kunna tillhöra den orangea 
mjukvarugruppen, då programvaruutvecklingen utgör en central del i deras 
verksamhet. Det som trots detta gör att vi placerar företaget inom den blå 
gruppen är det betydande beroendet av fysiska produkter.  

Ett annat företag som tycks uppvisa en del utstickande drag är Cefar, som 
jämfört med övriga företag har mindre avancerade produkter, produktion 
beroende av off-shoring och en delvis annorlunda kundbas – hälften av 
företagets omsättning kan hänföras till produkter riktade till privata 
konsumenter. Getingedivisionen Infection Control, som utvecklar och 
tillverkar system för smittokontroll, skiljer sig från övriga ingående företag och 
divisioner på flera av våra parametrar: betydligt lägre FoU-kostnader, viss off-
shoring och produkter med låg grad av mänsklig kontakt.  Istället är det 
affärslogik och teknologisk grund som står bakom klassificeringen. 

En intressant anmärkning är att den blåa klassen verkar innehålla majoriteten av 
de mest välkända varumärkena inom svensk medicinteknik. Det kan här också 
vara värt att notera att Getinge Medical Systems har en tredje division, Surgical 
Workplaces, inriktad på tillverkning av bland annat takkonsoler och 
operationsbord. Egenskaperna för denna division gör att den istället återfinns i 
den gröna klassen; se nedan. 

3.5.2 RÖD: TILLÄMPAD MATERIALTEKNOLOGI  

Gemensamt för bolag i den grupp vi väljer att 
benämna som ”röd” är att de utvecklar och 
tillverkar produkter som främst baseras på 
icke-elektroniska, eller analoga, teknologier. 
Med icke-elektronisk avser vi en avsaknad av 
elektroniska komponenter och kretskort; att 
ingen strömkälla krävs för användning av 

dem. Istället bygger produkterna, som inkluderar allt från avancerade plåster till 
skräddarsydda tandimplantat, på teknologier och kompetenser inom fält som 
ytkemi och hållfasthetslära. Typprodukten kännetecknas av att den är utformad 
i material med särskilda egenskaper – exempelvis tandimplantat av titan, och 
operationskläder i material som minskar risken för bakteriekontamination – och 

Röda företag/divisioner 

Astra Tech 

Atos Medical 

Mölnlycke Operation 

Mölnlycke Sårvård 

Nobel Biocare 
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själva framställningen av den sker genom någon bearbetande process där an-
talet ingående komponenter är få. 

Röda företag inkluderar Astra Tech, Atos Medical, Mölnlycke Health Care samt 
Nobel Biocare. Jämfört med företagen i den blå gruppen, där de huvudsakliga 
produkterna i regel tillverkas genom en mer eller mindre manuell monterings-
process, är tillverkningen av en mer kapitalintensiv natur. Däremot finns stora 
likheter vad gäller produktionsförfarande mellan huvudprodukterna i den röda 
gruppen och den blå gruppens vanligt förekommande komplementära pro-
dukter – vilkas löpande försäljning utgör den faktiska intäktskällan hos många 
företag. En iakttagelse är även att det i denna kategori samlas företag vars pro-
dukter ligger inom ett fåtal olika produktkategorier, men inom varje kategori är 
själva produktportföljen förhållandevis bred. 

Detta exemplifieras av Astra Techs verksamhet, som är indelad i två huvud-
områden: Dental och Healthcare. Omsättningsmässigt är dessa lika stora. 
Healthcare är det historiskt sett största affärsområdet och omfattar produkt-
grupperna Urologi, Kirurgi och Andningshjälpmedel. Produkterna inom uro-
logi är olika sorters urinkatetrar, en nischmarknad på vilken man liksom danska 
Coloplast har en marknadsandel på cirka 45 procent. Inom området Kirurgi 
återfinns produkter för så kallad autolog blodtransfusion (transfusion av patien-
tens eget blod) och Andningshjälpmedel utgör endast en mycket liten del av 
verksamheten. Även om affärsområdet Dental idag är lika stort som 
Healthcare, tros det inom en snar framtid vara Astra Techs största och vikti-
gaste inkomstkälla. De senaste 3-4 åren har man uppvisat en årlig tillväxt på 
omkring 40 procent för försäljningen av dentala implantat. I motsats till Nobel 
Biocare erbjuder man inga kosmetiska lösningar utan endast dentala implantat 
och kringprodukter för dessa. Produktionen är av processartad karaktär och 
sker precis som FoU i Mölndal. (Lars Henriksson, 2008-01-11) 

Ovannämnda Nobel Biocare har tillverkning i Sverige, USA och Japan vid två 
olika typer av produktionsanläggningar: titankomponenter tillverkas i Karlskoga 
och i Kalifornien medan individualiserade produkter skräddarsys ”on demand” 
efter givna specifikationer i Stockholm, New York och Tokyo. Båda 
produktionsförfaranden är processartade (Gunilla Ekholtz, 2008-01-09). Vi 
anser det dock rimligt att anta att titankomponentstillverkningen har en något 
mer kapitalintensiv karaktär än sin ”on demand”-motsvarighet.  

Mölnlycke Health Cares produktion sker till största del i Europa med mycket 
hög grad av automatisering. Personalkostnader utgör dock fortfarande en 
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betydande del av den totala tillverkningskostnaden och även om Anders Hus-
mark, försäljnings- och marknadschef på Mölnlycke Health Care, vill kalla en 
del av bolagets produktion, främst den inom Sårvård, som ”väldigt kapital-
intensiv relativt branschen i övrigt” (Telefonintervju, 2008-01-11) bestämmer vi 
kategorins allmänna affärslogik till personalintensiv processverksamhet. Detta ut-
märkande drag torde vara tämligen avgörande för produktionens geografiska 
lokalisering, det vill säga Sverige eller andra högt industrialiserade länder. 

Anders Husmark berättar att Mölnlycke 
växer tre gånger snabbare än marknaden i 
övrigt, som även den växer snabbt. Av den 
totala omsättningen på 7,5 MSEK står pro-
duktområdet Sårvård för en tredjedel medan 
resten kommer från området Operation. 
Mölnlycke Sårvård uppvisar en tillväxt på 
drygt 15 procent, medan Operation enligt 
Anders är en ganska mogen marknad med 
”ensiffrig tillväxt”. Mölnlyckes sårvårds-
produkter är, enligt Anders, i en klass för sig 
på grund av sitt speciella silikonytskikt med 
god fästförmåga och som lossnar utan att 
skada någon vävnad. Sårvårdsprodukterna 
klassas enligt Medical Device till EU-klass II 
och oftast FDA-klass I, med klass III-
undantag som plåster innehållande till exem-
pel silver samt aktiva substanser och pro-
teinytor. 

Typiskt företag i röd klass 

Produkter: 

Bygger på materialrelaterad 
teknologi 

Få ingående komponenter 

Produktportfölj: 

Bred inom ett fåtal produktområden 

En eller ett fåtal huvudprodukter 

Produktion: 

Personalintensiv processtillverkning i 
Sverige och Europa, samt USA och 
Japan 

Viss tillverkning i låglöneländer 

FoU‐kostnader: 

Medelhöga, 3‐4 procent av 
omsättningen 

Utbildningsnivå: 

Hög, ofta stor andel civ. ing. och 
Ph.D. 

Kunder: 

Sjukvård 

Tandvård 

Kunderna för företag i den röda klassen finns i huvudsak inom sjuk- och 
tandvård. Gunilla Ekholtz, informationsansvarig hos tandimplantatföretaget 
Nobel Biocare, berättar att företaget främst vänder sig till enskilda tandläkare, 
”entreprenörer”, och privata tandvårdsföretag snarare än till den offentliga 
tandvården och sjukvård. Affärsidén är att tillhandahålla ”dentala estetiska 
lösningar”, dvs. helhetslösningar och inte bara inplantat och merparten av 
kostnaderna bärs av slutkunden, det vill säga patienten. (Telefonintervju, 2008-
01-09) Samma sak gäller för Astra Techs kunder som även till viss del återfinns 
i sjukvården. Mölnlyckes kund är uteslutande professionell sjukvård – man 
säljer med andra ord inte plåster genom Apoteket – såsom akutsjukhus och 
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hemvård (många med olika typer av ”sår” vårdas i hemmet) och bolagets 
affärsmodell är direktförsäljning och genom egna och externa distributörer. 

Forsknings- och utvecklingskostnaderna ligger på en, för de största företagen 
inom branschen, medelhög nivå kring eller något under 5 procent och sam-
arbeten med sjukhus och universitet är vanligt – eller har åtminstone varit det. 
Nobels dentalprodukter har till exempel sin grund i Per-Ingvar Brånemarks 
forskning kring den för titan speciella egenskapen att kunna växa ihop med 
skelett. Företaget marknadsför sig dessutom genom akademin, då specifikt 
tandläkarhögskolor, och står idag för mycket av den utbildning som finns 
tillgänglig vad gäller denna typ av produkter. En viktig del av Nobels produkt-
utvecklings- och förbättringsarbete är deras så kallade ”advisory boards”, som 
tar emot förslag från bland annat kliniker och läkare. Målet är att kring 4-5 pro-
cent av omsättningen ska satsas på FoU och man ansöker om tusentals patent 
tas varje år. (Gunilla Ekholtz, 2008-01-09) 

Astra Tech har haft långtgående samarbeten med universitet och sjukhus; 
exempel är Chalmers Tekniska Högskola respektive Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, båda i Göteborg där företaget är baserat. Samarbeten sker även utan-
för Sverige, bland annat i USA. I takt med verksamhetsförskjutningen mot 
dentala implantat har även denna typ av samarbeten allt mer fokuserats mot 
just denna typ av produkter. Även Mölnlycke samarbetar mycket med universi-
tet och man har dessutom en hög andel civilingenjörer och doktorer bland sina 
anställda.  

Anmärkningsvärt är att samtliga av dessa företag uppvisar mycket goda tillväxt-
siffror, där Astra Tech trots sina 16,4 procent ligger sämst till. Nobel Biocare 
med sin imponerande tillväxt på 24 procent mellan 2005 och 2006 har fortsatt 
goda tillväxtprognoserna till följd av demografiska faktorer. Etablering har även 
skett på nya marknader såsom Kina, Indien och Ryssland. (Gunilla Ekholtz, 
2008-01-09) 

  

44 
 



3.5.3 GRÖN: MEKANISKA OCH ERGONOMISKA LÖSNINGAR 

 Den gröna gruppen karaktäriseras av företag 
med breda produktportföljer i vilka den stora 
majoriteten av produkter är av en, i samman-
hanget, låg teknologisk nivå. Kärnprodukten är 
någon typ av hjälpmedelsutrustning, avsedd 
antingen för professionell vårdmiljö (såsom 
patientlyftar eller operationsbord) eller för 
användning i en miljö utanför sjuk- och 
äldrevården (exempelvis eldrivna rullstolar 
och rollatorer). I allmänhet är produkten 
baserad på någon form av tillämpad mekanik 
eller ergonomi, för att erbjuda stöd, avlast-
ning eller liknande funktion. Elektroniska 

komponenter i produkten, om det i överhuvudtaget ingår några, är i regel av 
tämligen enkel natur jämfört med produkterna i blå grupp.  

Gröna företag/divisioner 

Arcoma 

Autoadapt 

Camp Scandinavia 

Dolomite 

Etac 

Getinge Extended Care 

Getinge Medical Systems: 

Surgical Workplaces Division 

Human Care 

Liko Vårdlyft 

Permobil 

Företaget Camp Scandinavia har ett brett sortiment egenutvecklade 
stödprodukter, såsom mjuka halskragar, handledsstöd, enklare gördlar och 
knästöd. Dolomite och Etac har också de ett mycket brett produktutbud där 
typiska produkter är rollatorer och lyfthjälpmedel, men även enklare hjälpmedel 
inom allt från personhygien till tryckavlastning förekommer. Även Human Care 
är verksamma inom områdena lyfthjälpmedel och rollatorer, men till skillnad 
från föregående företag sträcker sig den svenska satsningen till enbart dessa 
produktkategorier. Förutom ett mer snävt produktfokus, skiljer sig man sig från 
Dolomite och Etac också genom ett större fokus på professionell vård. Inom 
detta segment verkar också Liko Vårdlyft, specialiserat på just utrustning för 
tunga lyft, och Getinge Medical Systems, som utöver patientlyftar även har 
produktlinjer inom områdena hygiensystem och sårvård. Arcoma och Getinge 
Surgical Workplaces utmärker sig något i det att har en affärsmodell uppbyggd 
kring förmågan att leverera kompletta systemlösningar; i Arcomas fall handlar 
det om en specialisering för all den utrustning som krävs för röntgenunder-
sökningar, medan Getingedivisonen erbjuder fullständiga operationsrum. 
Ytterligare ett någorlunda nischat företag är Permobil, specialiserat på olika 
typer av eldrivna rullstolar. Genom satsningar på kommunikationshjälpmedel, 
egenutvecklade såväl som agenturprodukter, hoppas man dock kunna bredda 
sitt produktsortiment (Ann Engström, 2008-01-15). Företaget har även ett 
dotterbolag, Permobil Autotech, med en verksamhet i form av handikapp-
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anpassning av bilar. Detta, tillsammans med produktion av relaterad utrustning, 
utgör även verksamheten för Autoadapt.  

I princip kan företagen delas in i fyra grupper, utefter hur respektive företags 
kundbas ser ut. Arcoma och Getinge Surgical Workplaces bildar en första 
gruppering, med produkter riktade endast till sjukhus. Dolomite och Etac har 
båda produkter riktade mot såväl privatpersoner som professionell vård 
(sjukhus, vårdhem, etc.), medan Getinge Extended Care, Human Care och Liko 
alla är inriktade på professionell vård inom äldrevårds- och sjukhussfären. 
Autoadapt, Camp Scandinavia och Permobil vänder sig alla till privatpersoner, 
dock via helt eller till viss del via kommun/landsting. 

 I och med gruppens breda utbud av 
produkter återfinns produktion känneteck-
nad av såväl montering som personalintensiv 
processverksamhet inom gruppen, ofta inom 
samma företag. Med få undantag består 
gruppen av företag grundade i Sverige, som 
sedan valt att behålla sin tillverknings-
verksamhet i landet. Värt att notera är att 
både Etac och Dolomites rollatortillverk-
ning är förlagd till Anderstorp i Småland 
och startades av samma person, Sven-Inge 
Kjell. Human Cares rollatortillverkning är 
förlagd till Alvesta – omkring åtta mil från 
Anderstorp. Ett mindre rollatorkluster tycks 
med andra ord finnas i Småland. Undan-
tagen utgörs av de internationellt sett stora 
Getingedivisionerna med anläggningar dels i 
Sverige, men även i Västeuropa och Kanada, 
samt av Camp Scandinavia som helt förlagt 
sin tillverkning till Asien. 

En säkerhetsklass på I eller II kännetecknar 
företagen tillhörande den gröna klassen, 
som också är den minst forskning och 
utvecklingsintensiva med årliga satsningar på omkring 2 procent. Arcomas 
anmärkningsvärt höga utgifter på 16 procent menar Jan Olof Lundström, 
marknadsansvarig på företaget, bero mycket på att man medvetet satsat på 

Typiskt företag i grön klass 

Produkter: 

Sprungna ur mekanik eller ergonomi 

Avsedda  för  stöd,  avlastning  eller 
som annat hjälpmedel 

Produktportfölj: 

Bred inom ett flera produktområden 

Ett flertal huvudprodukter 

Kompletta  sortiment  för  att 
underlätta  vid  stora 
materialupphandlingar 

Produktion: 

Montering 

Personalintensiv processtillverkning 

Ofta Sverigebaserad 

I  vissa  fall  lokaliserad  till Västeuropa 
eller Nordamerika 

FoU‐kostnader: 

Låga,  kring  2  procent  av 
omsättningen 

Utbildningsnivå: 

Inget klart mönster 

Kunder: 

Sjukvård 

Äldrevård 

Funktionshindrade 
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produktutveckling de senaste åren; andelen kan väntas sjunka betydligt i och 
med en beräknad årlig tillväxt på 30-50 procent (Telefonintervju, 2008-01-10). 
Klassens relativt låga FoU-intensivitet, tillsammans med det geografiska 
lokaliseringsmönstret gällande tillverkning, tyder på att själva produktionen är 
en viktigare kärnkompetens i denna grupp än i exempelvis blå. 

Samarbeten med institutioner i företagens region tycks vanliga – men inte högre 
än på studentnivå – vilket Arcoma och Camp Scandinavia utgör typiska 
exempel på. Arcoma har nära samarbete med Växjö universitet vad gäller 
examensarbeten, anställningar (”nästan alla kommer därifrån”) och dylikt. Dess-
utom arbetar man mycket med sjukhus i produktutveckling, certifiering osv. 
(Jan Olof Lundström, 2008-01-10). Camp Scandinavia har ett liknande 
samarbete med Högskolan i Halmstad, där man också delat ut stipendier för 
relevanta examensarbeten och magisteruppsatser (Högskolan i Halmstad, 2006; 
Stenvall, 2004). 

3.5.4 ORANGE: MJUKVARA OCH IT‐SYSTEM 

 Redan innan vi påbörjade vår kartläggning 
fanns det misstankar om att den medicin-
tekniska industrin inte kunde vara immun 
mot den svenska IT-traditionen. System för 

journalhållning, resursfördelning, planering och kommunikation är ett fåtal ex-
empel på områden för vilka IT-applikationer borde ha stor betydelse för 
verksamhet inom framförallt sjukvården. Ändå dröjde det till det absolut sista 
företaget på vår lista över Sveriges 25 största medicintekniska företag (och 
divisioner) innan vi fann ett renodlat mjukvaruföretag, nämligen Cambio 
Healthcare Systems. Efter att ha talat med Per-Olof Jansson (telefonintervju 
2008-01-10), produktchef på Ortivus, beslöt vi oss för att även detta företag 
hade ett tillräckligt stort fokus på IT och mjukvara för att kunna betecknas som 
orange. Således har denna klass karaktäristika i stor utsträckning baserats på just 
dessa bolags egenskaper. Frånvaron av hårdvara bland produkterna och det fak-
tum att kunskapsintensiv uppdragsverksamhet är den dominerande affärslogiken gör 
den orangea klassen mycket annorlunda jämfört med de övriga. 

Orangea företag 

Cambio Healthcare Systems 

Ortivus 

Som tidigare nämnt finns det anledning att även förknippa Sectra Medical 
Systems, som nu residerar under blå, med denna klass. Men trots att marknads-
chefen, Martin Håkansson, beskriver företaget som ett IT-företag 
(telefonintervju, 2008-01-11) väljer vi efter noga övervägande att klassa det som 
blått på grund av den avancerade hårdvaran i deras mammografisystem. 
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Precis som IT-branschen i allmänhet, är den IT-baserade medicintekniska 
nischen väldigt ung och omogen relativt de flesta andra branscher. Detta visar 
sig bland annat i mycket höga FoU-kostnader (produktutveckling utgör i 
allmänhet majoriteten av IT-bolags produktion), god tillväxt och negativa 
rörelsemarginaler – en stor del av intäkterna återinvesteras i verksamheten. 
Dessutom har varken Ortivus eller Cambio hunnit så långt i den globala 
expansionen jämfört med sina äldre branschkollegor. Per-Olof Jansson berättar 
att Ortivus har sin verksamhet fokuserad till i huvudsak tre länder, Sverige (där 
man anser sig inneha cirka 70 procent av marknaden), USA och Tyskland. 
Ekonomichefen Per Bourn (telefonintervju, 2008-01-10) understryker att 
marknaden än så länge är mycket omogen och det egentligen inte finns några 
riktiga motsvarigheter till Ortivus produkter; det finns egentligen inte några 
konkurrenter. Cambio har inte kommit mycket längre än till Danmark, Fär-
öarna (där man stoltserar med en total marknadsdominans) och nyligen även 
Storbritannien.  

För Ortivus USA-baserade gren är 
verksamheten inriktad på produktområdet 
Emergency Services, det vill säga system 
för utryckningstjänster (ambulanser, brand-
kår och polis) som omfattar allt från 
samordning av fordon till fakturering. 
Dessa system säljs och marknadsförs en-
dast inom USA och Kanada. Per Bourn 
berättar att den amerikanska fakturerings-
tjänsten utgör företagets största intäktskälla 
just nu, men att tillväxtmöjligheterna ligger 
i Ortivus andra system MobiMed och 
CoroNet (en nischprodukt riktad endast till 
kardiologer, till skillnad från andra mer all-
männa hjärtövervakningssystem). Tysk-
landsverksamheten är i huvudsak baserad 
på den hos det år 2005 förvärvade före-
taget Medos, vars produkter är radiologiska 
visningssystem, PACS (Picture Archiving 
and Communications Systems) och elektroniska journalsystem; produkterna an-
vänds väsentligen på sjukhus. I Sverige finns ansvaret för system inom produkt-
områdena ”pre-hospital” (ambulansutrustning för journaldataregistering, som 

Typiskt företag i orange klass 

Produkter: 

Ren mjukvara 

Konsulttjänster 

Inslag av hårdvarudistribution 

Produktportfölj: 

Smal och djup 

En eller ett fåtal huvudprodukter  

Komplementär utrustning till dessa 

Produktion: 

Kunskapsintensiv 
uppdragsverksamhet 

Förlagd till Sverige, övriga Västeuropa 
och USA 

FoU‐kostnader: 

Mycket höga, 20‐30 procent 

Utbildningsnivå: 

Hög, ofta stor andel civ. ing. eller dyl. 

Kunder: 

Sjukhus 
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sedan trådlöst vidarebefordras till sjukhus, samt uppföljningssystem) och 
”hospital” (patientövervakningssystem och journalsystem). 

I princip sker ingen egen tillverkning av hårdvara inom varken Cambio eller 
Ortivus. Ortivus köper in en del datorutrustning via stora leverantörer, som 
exempelvis Dell, och även om viss egen tillverkning av mätenheter 
förekommer, köps merparten av all utrustning in färdigmonterad.  

Båda företagens kunder återfinns i såväl privat som offentlig sjukvård. Privata 
aktörer är vanligt förekommande inom den ambulansverksamhet som Ortivus 
riktar sig mot, även om detta varierar både mellan och inom olika länder. Ett 
talande exempel på detta är hur Stockholms läns landsting (SLL) anlitar tre 
privata och en offentlig leverantör för detta ändamål. När det kommer till 
sjukhusverksamhet återfinns merparten av företagens kunder i offentlig regi, 
men även privatdrivna sjukhus – som till exempel. S:t Görans sjukhus inom 
SLL – förekommer som kunder. Denna blandning av olika aktörer innebär i 
allmänhet en för företaget tämligen komplex försäljningsprocess.  

Affärsmodellen i den orangea kategorin bygger både på försäljning av färdiga 
system, samt support och konsulttjänster gällande dessa. Enligt Ortivus Per-
Olof Jansson går trenden mot att allt större vikt läggs vid efterbehandling. 
Ortivus har i alla fall i dagsläget inga samarbeten med universitet och 
högskolor, även om man tidigare haft studenter som gjort examensarbeten för 
företaget. 
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Figur 3: Geografisk fördelning av verksamheterna hos 
de 25 största svenska medicintekniska företagen.  

(Storleken på ringarna är proportionell mot antalet 
företag på orten, färgen på dem visar 
grupptillhörigheten.) 

Liko Vårdlyft

Permobil 
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Cambio Healthcare Systems
Sectra 

Elekta
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Sectra 
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Human Care

Getinge Infection Control 
Getinge Infection Control 

Cefar Medical 
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3.6 Slutsatser kring klassificeringsarbetet 

För våra syften – att bidra till stärkt innovativ kraft inom sektorn – är det 
intressant att se till företagen inom respektive klass arbetar med innovations-
processen i sitt forsknings- och utvecklingsarbete. Kan vi utifrån vårt arbete dra 
någon slutsats om någon klass är särskilt intressant studera? 

I allmänhet kan det för det första sägas att samtliga identifierade grupper 
karakteriseras av god till mycket god tillväxt jämfört med landets industrier i 
övrigt; särskilt gäller detta företagen inom tillämpad materialteknologi som visar 
på extremt god omsättningstillväxt, med en median på hela 40 procent. Denna 
siffra är till stor driven av den stora expansion som pågår på implantatmarkna-
den, samt en rad förvärv. Värt att notera är att företagen i denna kategori i 
kombination med oerhört starka tillväxtsiffror även kan presentera mycket 
goda rörelsemarginaler, mellan 13-34 procent (median 15,3 procent). För 
klassen högteknologiska elektroniska system, återfinns de överlag näst bästa till-
växt- och lönsamhetssiffrorna (median: 8 procents omsättningstillväxt; 10,4 

Figur 4: Klassfördelning enligt omsättning av de 100 största företagen/divisionerna (se appendix) 
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procents rörelsemarginal). Dessa två företagsklasser är också dominerande vad 
gäller försäljningsintäkter, vilket blir särskilt tydligt om vi utökar företagslistan 
till att inkludera de 100 största företagen i svenska den medicintekniska 
branschen, se figur 5 (för detaljerade uppgifter, se appendix).  

Den till omsättningen tredje största företagsklassen, mekaniska och ergo-
nomiska lösningar, är den grupp som representerar det största antalet små eller 
mellanstora verksamheter (även om de båda Getingedivisionerna står för mer-
parten av gruppens omsättning). När det kommer till prestandamåtten återfinns 
en större variation inom denna grupp, men medianen för rörelsemarginal och 
omsättningstillväxt ligger ändå på stabila 9,2 respektive 5,1 procent. Mjukvara 
och IT-system är den i alla avseenden minsta klassen, och de företag som kan 
räknas till den befinner sig ännu i en stark tillväxtfas där lönsamheten bedöms 
kunna uppnås först på längre sikt. 

På grund av dessa företags relativa omognad, samt den kunskapsintensiva 
verksamheten, visar företagen inom mjukvara och IT-system också den över-
lägset högsta forsknings- och utvecklingsintensiteten; medianen för FoU-kost-
nad relativt omsättning ligger inom denna grupp på omkring 26 procent.  Näst 
därefter kommer den betydligt mer mogna företagsklassen högteknologiska 
elektroniska system med en median på drygt 6 procent, vilket under dessa om-
ständigheter får anses högt – inom de återstående klasserna ligger motsvarande 
siffror på knappt hälften. Värt att påpeka är att hälften av företagen i klassen 
uppvisar betydligt högre siffror, 8-12 procent. Beaktar vi detta faktum till-
sammans med statistiken för tillväxt och lönsamhet, samt att den representerar 
nästan en tredjedel av de 100 största medicintekniska företagen, anser vi klassen 
högteknologiska elektroniska system vara högintressant för vidare studier. På 
grund av den höga forsknings- och utvecklingsintensiteten väljer vi att, efter en 
introduktion till innovationsforskningen för det medicintekniska området, 
genomföra en djupare studie av innovationsprocessen i denna klass.  
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4. Innovation i medicinsk 
teknik 

En effektiv process för genererandet av nya idéer, och 
inte minst tillvaratagandet av dem, anses allmänt 
vara en naturlig förutsättning för en spirande och 
livskraftig medicinteknisk industri. I detta kapitel 
avhandlas hur innovationskonceptet kan tillämpas 
på uppkomsten, utvecklingen och spridningen av 
tekniker och produkter inom medicinteknik. Först 
definieras begreppet innovation, varefter teorier och 
modeller som sätter innovation i ett medicintekniskt 
sammanhang behandlas. Följande detta redovisas de 
senaste rönen kring vad som kännetecknar 
framgångsrik innovationsstyrning; hur maximala 
resultat fås från den innovativa potentialen i en 
organisation. 
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4.1 Introduktion till innovationsområdet 

4.1.1 INNOVATION SOM BEGREPP 

Konceptet innovation figurerar i många sammanhang: allt ifrån högst vardagliga 
samtal, till akademiska avhandlingar inom områden som ekonomi, sociologi 
och teknik. Synen på vad det innebär, såväl definitions- som 
implikationsmässigt, kan skilja sig betydligt både inom och mellan dessa 
discipliner. Innan vi går vidare, ämnar vi därför redovisa vad som i uppsatsen 
menas med begreppet. Till att börja med kan det konstateras att det med 
innovation i litteraturen ofta avses två saker, vilket också kommer att avspeglas 
i denna uppsats.  

Den första är själva förloppet ”genom vilket nya idéer, beteenden och 
tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där” 
(Nationalencyklopedin8). I och med denna definition kan innovation i princip 
användas synonymt till teknologisk förändring, så länge som det är införstått att 
förändringen går mot en ny teknologi – teoretiskt sett skulle motsatsen kunna 
ske, även om det sällan händer i praktiken (Roback, 2006).  

Det kan även vara värt att notera att innovation inom viss ekonomi- och 
entreprenörsforskning ibland ses som en av de tre faser (i ordningen 
uppfinning, innovation och diffusion) som leder till just teknologisk utveckling 
(Roback, 2006). Vi kommer dock att hålla oss till den förstnämnda, mer 
heltäckande processdefinitionen då den bättre stämmer överrens med den som 
återfinns i den litteratur vi tagit del av inom området. 

Begreppets andra betydelse är nyheten i sig; ofta rör det sig om en fysisk produkt, 
men även nya tillämpningar, metoder och idéer om hur något skall utföras 
inbegrips i denna tolkning. Spridning och acceptans är viktiga kriterier; en 
uppfinning betecknas inte som en innovation förrän den tagits i bruk 
(Nationalencyklopedin9). 

                                                 

8 Nationalencyklopedin: Innovation, 2008-02-16: 
 http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211941 
9 Nationalencyklopedin: Innovation, 2008-02-16: 
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211941 
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4.1.2 ETT INDUSTRIELLT PERSPEKTIV: INNOVATION SOM 
KONKURRENSFÖRDEL 

Tillväxt, tillsammans med både social och ekonomisk utveckling, är vad som 
vanligtvis associeras med innovationer påverkan på samhället. Av detta skäl har 
såväl ekonomer som samhällsvetare ägnat stora ansträngningar åt att förstå 
processerna bakom innovation, och fenomenets konsekvenser för olika nivåer i 
samhället. Även intressenter från näringslivet har goda skäl att intressera sig för 
forskningen kring området, vilken sammanfattas i de ledande innovations-
forskarna John Bessant, Keith Pavitt och Joe Tidds bok Managing Innovation: 
Integrating Technological, Market and Organizational Change från 2001.  

Industriella konkurrensfördelar kan hänföras till exempelvis storlek eller 
innehav av särskilda tillgångar, men idag tycks enligt Bessant, Pavitt och Tidd 
allt mer gynna de organisationer som kan mobilisera nödvändiga kunskaper, 
teknologiska färdigheter och erfarenheter i skapandet av nya produkter, 
processer och tjänster. Bland annat visar empiriska studier på en stark 
korrelation mellan hur ett företag presterar på marknaden och antalet nya 
produkter; nya produkter bidrar till att både ta nya och bibehålla nuvarande 
marknadsandelar, samt att öka lönsamheten. Det är dessutom allt viktigare att 
regelbundet utveckla nya och bättre versioner av nuvarande produkter. 
Förmågan till denna typ av produktinnovation är mycket betydelsefull, inte minst 
till följd av ständiga förändringar i företagets omgivning – ny lagstiftning kan 
öppna nya dörrar, men även stänga igen gamla. Av lika stor strategisk betydelse 
är kapaciteten att kunna tillverka något ingen annan kan, eller att göra det på ett 
bättre sätt än vad någon annan kan. Detta följer på styrkor inom 
processinnovation, typiskt manifesterat genom just förändring i 
produktionsmetoder eller -utrustning (Bessant, Pavitt & Tidd, 2001). 

4.1.3 OLIKA TYPER AV INNOVATION 

Utöver skillnaderna mellan produkt- och processinnovation finns ytterligare en 
aspekt att ta hänsyn till: hur stor nyhet innovationen faktiskt innebär. Här ryms 
stora gradskillnader, med allt från små, inkrementella förbättringar till radikala 
förändringar, vissa så omfattande att de får oss att fullständigt ompröva alla 
tidigare föreställningar om företeelsen i fråga. Dessa skillnader är viktiga när det 
kommer till hur en innovationsprocess skall ledas – förhållningssättet till mer 
vardagliga, inkrementella förändringar skiljer sig från det beträffande hur ett 
radikalt steg i förändringen av en produkt eller process hanteras.  Genom att 
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avsätta de två dimensionerna mot varsin axel, får vi en bild över de olika delar i 
innovationsarbetet för vilka en strategi behöver utarbetas (figur 6). 

 

Figur 5: Olika dimensioner av innovation, anpassad efter Bessant, Pavitt & Tidd (2001:8) 

Enligt Bessant, Pavitt & Tidd arbetar de flesta företag med en portfölj av 
innovationer, där vissa är inkrementella utvecklingar och förbättringar av redan 
existerande produkter, medan andra är inriktade mot mer radikal förändring. 
Effektiv innovationsstyrning handlar i mångt och mycket om att skapa en 
lämplig fördelning mellan satsningar inom de olika innovationstyperna; denna 
resursallokering skall i sin tur avvägas mot firmans egna kompetenser och 
förmågor gällande olika teknologier och marknader (Bessant, Pavitt & Tidd, 
2001). 

Detta har i praktiken visat sig lättare sagt än gjort – faktum är att misslyckanden 
inom detta område fått i övrigt välskötta företag att gå under. Problematiken 
kring hur man skall, eller inte skall, gå tillväga med prioriteringarna för 
investeringar inom inkrementell respektive radikal innovation har tagits upp av 
många. Harvardprofessorn Clayton Christensen har i ett antal 
uppmärksammade studier belyst denna svåra avvägning, efter vilken han döpt 
sitt mest citerade verk: The innovator’s dilemma.  

Här görs distinktionen mellan teknologier som verkar upprätthållande (eng: 
sustaining) eller disruptiva (eng: disruptive), istället för den ovannämnda 
åtskillnaden inkrementell-radikal. De flesta nya teknologier är upprätthållande 
till sin natur, vilket innebär att de bidrar till förbättrade egenskaper för en redan 
existerande produkt. Bara i sällsynta fall leder en sådan teknologi till att ledande 
företag förlorar sin ställning; snarare är det, enligt Christensen, de disruptiva 
teknologierna som lett till annars dominerande företags fall. Paradoxalt nog, 
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kan tyckas, i det avseendet att dessa innovationer på kort sikt ofta resulterar i 
sämre prestanda. Disruptiva teknologier medför istället nya värden än vad som 
erbjudits av tidigare teknologier. Produkter baserade på dem kännetecknas i 
regel av att de är billigare, enklare, mindre och mer lättanvända: ett typiskt 
exempel är hur transistorn var disruptiv jämfört med vakuumrör. 

Företag tenderar att strukturera sina innovationsstyrningssystem kring målet att 
uppnå ett slags stadig förändringsnivå, där innovation sker på en mer 
inkrementell, eller i alla fall upprätthållande, nivå. Kunder engageras i 
förbättringsarbetet, samtidigt som produktionsprocessen optimeras med 
avseende på bland annat kvalitet, snabbhet och kostnader (Bessant, Pavitt & 
Tidd, 2001). Denna typ av innovationsinvesteringar är nödvändiga för 
organisationens överlevnad, och därtill högst rationella: disruptiva produkter är 
enklare och billigare, vilket medför lägre marginaler. Oftast kommersialiseras de 
på obetydliga marknader, eller sådana under tillväxt; företagets största och 
viktigaste kunder varken vill eller kan använda sig av produkter baserade på 
disruptiva teknologier. Ledande företag har därför alltför lätt att avfärda 
investeringar i denna typ av innovation – till dess att det är för sent. Trots all 
den osäkerhet som bor i disruptiva teknologier, har företag inte på lång sikt råd 
att försumma dem. Denna utmaning, att finna ett en innovationsstrategi som 
säkrar företagets överlevnad på såväl kort som lång sikt, kallas innovatörens 
dilemma (Christensen, 1997). 

4.1.4 MODELLER FÖR INNOVATIONSPROCESSEN: ETT 
SVÅRFÅNGAT FÖRLOPP 

En av de centrala frågorna inom innovationsforskningen är vilka mekanismer 
som verkar pådrivande för innovation. Inom den akademiska världen har den 
förhärskande synen länge varit att det huvudsakligen handlar om två olika 
krafter: ”pull”, genererad av efterfrågan av en ny teknologisk lösning, och 
”push”, baserad på tillgången av en redan existerande sådan plattform. 
Efterfrågedriven innovation har sin grund i att innovatören identifierar och 
reagerar på ett så kallat ”performance gap”, det vill säga den upplevda skillnad 
som finns mellan nuvarande och önskad verkan av något. Teknologisk push, å 
andra sidan, är en reaktion på de nya möjligheter som skapats genom framsteg 
inom vetenskap och teknik och sägs därför vara en tillgångsstyrd kraft (Roback, 
2006). Den relativa betydelsen av respektive mekanism har debatterats flitigt 
genom årtiondena. Utgångspunkten anges vanligen vara ekonomen Joseph 
Schumpeters hypotes gällande teknologi-push, publicerad år 1934 i hans verk 
The Theory of Economic Development; själva debatten tog dock fart omkring 20 år 
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senare. Inledningsvis kom den mest att handla om hur innovation initieras, men 
kom senare att behandla även själva processen – skeendet i den så kallade 
”svarta lådan” (Blume, 1992). 

4.1.5 EN FÖRSTA ANSATS TILL MODELL 

Roy Rothwell, en ledande innovationsforskare vid University of Sussex, 
sammanfattade år 2002 resultatet av förra århundradets innovationsdebatt 
genom att skildra fyra generationer av innovationsmodeller. Den första av 
dessa, dominerande mellan 1950-tal och mitten på 1960-talet, tog sitt avstamp i 
den enorma tillväxtperiod som världens utvecklade marknadsekonomier 
upplevde under de två efter andra världskriget närmaste följande årtiondena. 
Nya industrier växte fram i rask takt, sprungna ur de nya teknologiska 
möjligheter som uppkommit: halvledare, läkemedel och syntetiska material 
utgör några typiska exempel. Samtidigt medförde den teknologiska utvecklingen 
att nytt liv ingöts i redan existerande industrier. Tilltron till vetenskap och 
teknik var hög, vilket även återspeglades på statlig nivå – regeringar västvärlden 
över prioriterade omfattande satsningar avsedda att stimulera det teknologiska 
utbudet. Med hänsyn till denna kontext, menar Rothwell, är det inte särskilt 
märkligt att innovationsprocessen sågs som ett linjärt förlopp av på varandra 
följande aktiviteter, baserat på teknologisk push från grundforskning (figur 7). 
Mycket lite vikt lades vid att förklara eller utreda processens senare steg, eller 
för den delen andra typer av mekanismer. Istället nöjde sig denna första 
generationens modell med att konstatera att ju mer FoU-resurser man lägger in, 
desto fler framgångsrika produkter kommer att komma ut (Rothwell, 2002).  

Tillämpad 
forskning

Riktad 
utveckling Kommersialisering AnvändningGrundforskning

Figur 6: Enkel linjär modell för teknologidriven innovation, anpassad efter Gelijns & Rosenberg (1994:3) 

Tillämpat på företag, karakteriseras innovation genom denna modell av stora 
satsningar på professionella FoU-avdelningar. Där arbetar såväl kvalificerade 
forskare som ingenjörer, och acceptans av att teknologisk förändring drivs av 
vetenskapliga aktiviteter ingår i företagets grundsyn. För att uppnå framgång 
måste man, enligt teorin, huvudsakligen hålla sig uppdaterad med utvecklingen 
inom olika sorters grundforskning och upprätthålla en omfattande kapacitet för 
vidareutveckling av sådana teknologier. En grundläggande premiss för 
modellen är således att innovation på ett avgörande sätt är knutet till 
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självständiga FoU-aktiviteter, vilket medför att slutanvändarens roll antas vara 
tämligen passiv (Saad, 2000).   

4.1.6 ETT MER MARKNADSBASERAT PERSPEKTIV 

Andra generationens modell växte fram under den andra halvan av 1960-talet. 
Företagens fokus skiftade då mot ökad produktivitet och tillväxt, samt mot en 
ökad diversifiering. Nya produkter introducerades visserligen fortfarande, men 
dessa var huvudsakligen baserade på redan existerande teknologier. 
Konkurrensen mellan företagen ökade och FoU-investeringarna satsades nu på 
inkrementell, snarare än nyskapande, teknologisk förändring. Uppfattningen 
om innovationsprocessen började förändras – intresset blev allt större för 
marknadskrafternas, det vill säga efterfrågans, betydelse – och pull via 
efterfrågan sågs nu som den drivande kraften (Rothwell, 2002).  

Riktad  forskning 
och utvecklingMarknadsbehov Kommersialisering Användning

Figur 7: Andra generationens linjära modell, för marknadsdriven innovation, anpassad efter Rothwell (2002:117) 

Även denna modell visualiserades som ett linjärt förlopp (se figur 8), vars 
främsta förespråkare var ekonomen och innovationsforskaren Jacob 
Schmookler. Han menade, till skillnad från hans föregångare, att källan till 
teknologisk innovation står att finna på marknaden: ekonomiska krafter 
bestämmer till vilken utsträckning den innovativa aktiviteten äger rum och 
sannolikheten att denna aktivitet premieras före någon annan. Resultatet blir att 
entreprenörer kommer att försöka utveckla en produkt som tillfredsställer 
marknadens behov på bästa sätt; vetenskapen är endast ett verktyg i att finna 
det bästa sättet att gå till väga med en sådan uppgift (Blume, 1992). 

4.1.7 EN INTEGRERAD MODELL VÄXER FRAM  

Kraftigt stigande oljepriser, hög inflation och stagnerande efterfrågan kom att 
prägla nästa årtionde; industrin tvingades till konsolidering och rationalisering. 
Under denna period av betydande resursbrist, ansågs det allt viktigare med en 
ökad förståelse för vad som kännetecknar framgångsrik innovation och hur 
sådan bäst kan främjas (Rothwell, 2002). Kritiken mot en ensidig marknads-
fokusering kom att växa, med en ledande förespråkare i Stanfordprofessorn 
Nathan Rosenberg. I hans artikel Science, Invention and Economic Growth (1974) 
återges åtskilliga historiska exempel där mänskliga behov inte kunnat tillgodo-
ses, trots att de utrycks tydligt via marknaden.  
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Från tidigt till sent 1970-tal publicerades ett stort antal empiriska studier av 
innovationsprocessen. I en sammanfattande granskning av Rosenberg och 
Mowery (1979) kritiseras de tidigare modellerna, fokuserade endast på tekno-
logisk tillgång eller marknadens efterfrågan, för att vara alltför extrema tolk-
ningar av den process som bäst beskrivs som en interaktion dessa krafter 
emellan. Den rådande vetenskapliga och teknologiska plattformen bör, enligt 
deras slutsatser, istället ses som den ram inom vilken marknadskrafterna kan 
verka. Under det tidiga 1980-taletet föreslog även entreprenörskapsforskarna 
Morton I. Kamian och Nancy L. Schwartz att de två krafterna borde verka till-
sammans, men under skilda tidshorisonter. Efterfråge-pull är då den teori som 
bäst beskriver initierandet av innovation under kortare tidsperioder, medan 
teknologi-push skall förklara detta skeende i det långa loppet. Sanningen, mena-
de man, finns någonstans mitt emellan, där de två mekanismerna är för var-
andra kompletterande krafter (Roback, 2006).  

Sammantaget ledde dessa nya idéer till det som Rothwell benämner som den 
tredje generationens modell för innovationsprocessen: kopplingsmodellen 
(även känd som den interaktiva modellen) (figur 9). Här ses innovations-
processen som ett komplext nätverk av kommunikationsvägar – såväl intra- 
som extraorganisationella – vilka sammanbinder ett företags olika interna 
funktioner med marknaden och den vetenskapliga världen (Rothwell, 2002). 
Även denna nya modell bär vissa, om än inte helt, linjära drag; skillnaden är 
dock att den antyder hur viktigt det är med olika former av återkoppling mellan 
olika instanser. 

Forskning och 
utveckling

Prototyp‐
produktion

Tillverkning
Marknadsföring 
och försäljning

Nytt 
behov

Ny 
teknologi

Samhället och marknadens behov

Det senaste inom teknologi och produktion

Idé‐
generering

Marknaden

Figur 8: Kopplingsmodell för innovation, anpassad efter Rothwell (2002:118) 
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Richard R. Nelson och Sidney G. Winter presenterade 1982 sin evolutionära 
teori för ekonomisk förändring, i ett försök att se bortom endast tillgångs- och 
efterfrågekrafter. Innovationsprocessen förklaras av dem som interaktioner 
mellan en organisations naturliga bana (eng: natural trajectory) och dess 
omgivande selektionsmiljö. Innovationsförmågan hos en organisation bestäms 
då av rådande marknadsförhållanden, vilka betraktas som grunden för ett 
naturligt urval, och dess kärnkompetenser avgör vilka utvecklingsmöjligheter 
som finns. Utöver att introducera dessa koncept i innovationskontexten, drar 
de också slutsatsen att skillnader i förmågan till innovation i organisationer till 
största delen uppstår från skillnader i institutionellt beteende och strategi (Saad, 
2000).  

4.1.8 NYTT FOKUS PÅ INDUSTRIELL PRODUKTUTVECKLING 

Det tidiga 1980-talet förde inte bara med sig tider av ekonomisk återhämtning – 
framväxten av nya generationer av IT-stödda produktionssätt kom att förändra 
den tillverkande industrin och rikta strålkastaren mot strategier inom 
produktion. Kortare produktlivscykler innebar att ett företags utvecklings-
hastighet blev ett allt viktigare vapen i den allt mer globala konkurrensen, vilket 
resulterade i ett allt större genomslag för så kallade tidsbaserade strategier. 
Japanska företag blev en viktig inspirationskälla inte minst när det kom till 
leverantörsstrategier och kvalitetssäkring i produktionen, men kanske minst lika 
viktigt var deras styrka gällande optimering av innovationsprocessen: ett nytt 
produktutvecklingssystem möjliggjorde ett generellt sett snabbare och mer 
effektivt innovationssystem än det hos konkurrenterna. Denna modell, som 
Rothwell menar utgör en fjärde generationens innovationsmodell, har två 
nyckelegenskaper: integration och parallell utveckling. Leverantörerna engage-
ras då redan på tidigt stadium i produktutvecklingsfasen, samtidigt som företa-
gets interna funktioner integreras i en simultan snarare än sekventiell 
innovationsprocess: se figur 10 nedan (Rothwell, 2002). 

Figur 9: Exempel på en fjärde 
generationens innovations‐
modell, anpassad efter 
Rothwell (2002:119) 

61 
  



4.2 Innovationsforskning inom medicinsk 
teknik 

tt närma 
tt innovation inte är ett enskilt fenomen, utan flera. Hur 

olika teknologier genereras skiljer sig väsentligt mellan olika ekonomiska 

knik-
branschen, båda i hög grad beroende av grundforskning. Det är av avgörande 

bred och mycket heterogen grupp av olika produkter: från 
lågteknologiska förbrukningsvaror till mycket avancerad utrustning. Rimligtvis 

 

Framväxten av allt mer avancerade modeller kan ses som ett försök a
sig det uppenbara: a

sektorer, varför det svårligen kan finnas någon slags universell modell 
tillämpbar på alla områden. Nyckeln till en djupare förståelse ligger snarare i att 
erkänna och lära känna de stora skillnader som finns i vilka bakgrundsfaktorer 
som verkar på innovationsprocessen; det som tycks vara något av ett 
framgångsrecept för en bransch kanske inte ens kan tillämpas i en annan.  

När innovation nämns inom en medicinsk kontext, är det lätt att associera till 
det mönster som präglar processerna inom läkemedels- eller biote

vikt att inse att innovationsförloppet för dessa två områden skiljer sig betydligt 
från det för medicinsk teknik. Här betonas istället sambandet med faktisk 
medicinsk praktik, snarare än grundläggande biomedicinsk forskning; mycket 
tyder på att innovation inom medicinsk teknik i själva verket i hög grad är 
beroende av anpassandet av vetenskapliga och teknologiska framsteg 
ursprungligen gjorda inom andra områden än just medicin (Gelijns, Laubach & 
Rosenberg, 1996). 

Det är värt att påpeka att även den medicintekniska sektorn uppvisar stor intern 
mångfald, med en 

är forskningen och utvecklingsarbetet bakom säg engångssprutor tämligen 
annorlunda jämfört med det som krävs för att framställa en 
magnetröntgenkamera. Denna produktheterogenitet återspeglas därför också i 
skilda forsknings- och utvecklingsstrategier hos olika medicintekniska företag; 
ofta är det för att en djupare insikt skall kunna uppnås därmed tämligen 
avgörande att se till hur det specifika sammanhanget ser ut för en viss typ av 
verksamhet. 
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4.2.1 FRAMVÄXTEN AV MEDICINTEKNISKA TEKNOLOGIER: EN 
INTERAKTIONSPROCESS 

En revolutionerande idé kläcks av en grupp av biomedicinska forskare, som tar 
den sedan genom ett linjärt förlopp av vidare utveckling, laboratorietester, 
djurförsök, kliniska studier och slutligen når den fram som en färdig produkt 
vid sidan av patientens sjukhussäng – så ser en vanlig föreställning om 
medicinsk innovation ut, principiellt i likhet med de steg som illustreras i Figur 
3. Även om viss innovation inom området kan beskrivas med hjälp av denna 
modell, ger den långt ifrån hela bilden när det kommer till medicinsk teknik. En 
stor del av de nya medicintekniska produkterna härstammar inte från enbart 
biomedicinsk forskning, utan från överföringen av teknologier som utvecklats 
inom andra områden (Gelijns & Rosenberg, 1994). 

Ett illustrativt exempel är historien bakom litotriptorn, i vilken tryckvågor 
används för att krossa njur- och gallstenar. Rötterna till innovationen återfinns i 
forskning utförd av fysiker på uppdrag av den tyska flygplanstillverkaren 
Dornier, med målet att finna orsakerna till bildning av gropkorrosion på 
överljudsflygplans och rymdfarkosters ytor. Forskarna fann att tryckvågor, med 
destruktiva krafter verkande på strukturerna i farkosternas ytmaterial, skapas då 
farkosterna kolliderar med regndroppar eller mikrometeoriter vid mycket höga 
hastigheter. Av en slump upptäcktes även att sådana tryckvågor kan färdas 
genom den mänskliga kroppen utan skada dess vävnader. Dock märkte man att 
sköra material inom kroppen krossas, vilket kom att leda till att Dornier 
tillsammans med Münchens universitet utvecklade den första 
litotriptorbehandlingen för njursten (Gelijns & Rosenberg, 1995). 

Detta fall är intressant, då det visar på viktiga skillnader mellan läkemedels- och 
bioteknikindustrierna å ena sidan, och medicinsk teknik å den andra. I just det 
här fallet utgör flygindustrin ursprunget till en ny medicinsk teknologi, men 
faktum är att den medicintekniska industrins produkter i allmänhet bygger på 
lärdomar tagna långt ifrån det enbart biomedicinska området. Slutsatsen bygger 
på en mängd olika fallstudier som gjorts på viktiga innovationer inom 
medicinsk teknik, men de mest betydelsefulla bidragen till teknologi inom 
diagnostik kan tjäna som goda exempel: andra världskrigets forskning inom 
ubåtskrigsföring bidrog starkt till utvecklingen av ultraljud; datortomografin, 
eller skiktröntgen, möjliggjordes genom framsteg inom matematik och med 
hjälp av mer kraftfulla datorer; magnetresonanstomografi (MRI) växte fram 
som ett resultat av fysikers forskning kring atomens struktur (Blume, 1992). 
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Figur 10: Exempel på de olika discipliner som bidrar till medicinteknisk innovation, anpassat från Anbar (1984:25) 

Praktiskt taget alla olika typer av teknologier – mekaniska och akustiska, 
kemiska och fysiokemiska, elektromagnetiska och optiska, se figur 11 – finns av 
denna anledning representerade inom medicinsk teknik. Ofta är det olika 
avancerade kombinationer av dessa skilda discipliner, integrerade i mer eller 
mindre sofistikerade system, som bildar den medicintekniska innovationen. Då 
detta inbegriper en överföring av icke-medicinska teknologiska framsteg till en 
medicinsk tillämpning, är det nödvändigt med en nära interaktion mellan 
fysiker, ingenjörer och medicinska specialister, i sin tur ofta representerande 
flera olika medicinska områden (Anbar, 1984). Utvecklingen av teknik för hjärt-
lung-bypass, fordrade exempelvis insatser från bland annat hjärtkirurger, 
kardiologer, fysiologer, anestesiologer samt hematologer (Gelijns & Rosenberg, 
1995).  

Även om medicinsk forskning vid universitet och sjukhus hitintills inte varit 
den dominerande källan till ny teknologi i en medicinteknisk kontext, spelar 
dessa institutioner likväl en mycket viktig och mångfacetterad roll i 
innovationsprocessen. På akademiska sjukhus är det kliniker, snarare än 
grundforskare, som vanligtvis varit avgörande för själva idéskapandet kring den 
nya medicinska tekniken. Inte bara spelar de en nyckelroll vid identifierandet av 
det kliniska behovet för en ny produktlösning, eller för förslag till förbättringar 
för en existerande teknik – i egenskap av framtida användare har de ofta tagit 
en aktiv del i processen, som innovatörer eller i byggandet av en första 
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prototyp. Under perioden före det verkliga utvecklingsarbetet börjar, är deras 
åsikter om en tekniks kliniska potential ovärderliga och feedback under detta 
stadium leder ofta till vitala förändringar i produktens utformning. Minst lika 
viktig är den kritiska roll som läkare spelar under den kliniska utvecklings- och 
förfiningsprocessen, nödvändig för i princip all ny medicinsk teknik. 
Utvecklingsprocessen tar dock inte slut i och med att en produkt introduceras 
eller når ett större genomslag på marknaden: precis som när det gäller andra 
områden, är de första applikationerna av en ny teknologi relativt primitiva då de 
först kommer till användning. Först efter omfattande användning i praktiken 
kan viktiga brister identifieras och åtgärdas, samt bedömningar om utrymme för 
olika förbättringar göras (Gelijns & Rosenberg, 1995). Starka incitament finns 
således för företag inom industrin att skapa nära samarbeten med kliniker, i 
synnerhet på akademiska sjukhus. 

I och med detta är det lätt att identifiera ytterligare svagheter i den linjära 
modellen när det kommer till medicinteknisk innovation – dess tydliga 
avgränsningar mellan forskning och utveckling å ena sidan och användning å 
den andra, antyder att all den inneboende osäkerheten i innovation kan härföras 
till det förstnämnda området. Visserligen verkar osäkerheterna större i närheten 
av grundforskningsdelen av skalan, men som klargjordes ovan är det fel att tro 
att dessa är borta då den medicintekniska innovationen slutligen kommit till 
klinisk användning. Då de flesta osäkerheter och problem som denna typ av ny 
teknologi medför endast kan lösas genom erfarenheterna från utbredd 
användning av den, kan det konstateras att utvecklingsprocessen således inte 
upphör i och med att produkten når marknaden. Faktisk användning utgör 
endast ett första steg i en lång process, där feedback från användare leder till 
omfattande förändringar. Dessa iakttagelser understryker ytterligare två 
utmärkande egenskaper kännetecknande för medicinsk innovation: nya 
teknologier bibehåller här en hög grad av osäkerhet även långt efter att de först 
börjat användas, samt att en nära relation mellan utvecklare och användare är 
avgörande för utvecklingen av dem (Gelijns & Rosenberg, 1994).  

4.2.2 MARKNADSKRAFTER OCH EFTERFRÅGANSFAKTORER 

Den marknadsorienterade modellen avbildad i Figur 3 är även den alldeles för 
förenklad och ensidig. Trots detta är det viktigt att beakta hur utvecklingen av 
nya medicinska innovationer påverkas av olika efterfråganskrafter. En av de 
mest diskuterade är det så kallade teknologiska imperativet, som på 1980-talet blev 
en populär förklaring till det allt större teknologiska beroendet inom den 
medicinska sektorn i USA. I det medicinska sammanhanget innebär detta en att 
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läkare måste pröva de möjligheter som en ny teknologi medför, om det finns 
minsta chans till förbättringar i behandlingen – speciellt då livshotande 
sjukdomstillstånd föreligger (Roback, 2006). I samverkan med generösa 
ersättningssystem, som besparade läkare och patienter från att behöva göra de 
direkta ekonomiska avvägningarna, skapade detta ett särskilt efterfråganstryck 
för medicinteknisk innovation (Gelijns & Rosenberg, 1994). Ständigt ökande 
sjukvårdskostnader anses dock ha tvingat läkare till ett mer selektivt bruk av nya 
teknologier, och förmodligen är detta möjligheternas imperativ inte alls av 
samma betydelse idag (Roback, 2006). 

Ett tydligt exempel på hur olika efterfråganssignaler påverkar innovations-
processen, är de förändringar i utformningen av ersättningssystem för behand-
lingen av njursvikt som gjordes under 1970–80-talen i USA. Som ett reslutat av 
utvecklingen av metoder för dialys, beslutade den amerikanska staten om full-
ständig ersättning för samtliga njursviktspatienter genom det statliga sjukvårds-
ersättningsprogrammet Medicare. Kostnaderna för detta visade sig dock vara 
mycket större än vad man planerat för, varför ersättningsnivåerna gradvis kom 
att sänkas: från 1974 till 1989 minskade ersättningen med 61 procent. Detta 
stimulerade en kostnadssänkande inriktning på innovationen inom dialys-
utrustning: på 15 år sänktes de icke-personalberoende kostnaderna förknippade 
med en dialysbehandling från en tredjedel till en femtedel av totalkostnaden. 
Andra amerikanska studier har visat att inte bara inriktningen, utan även själva 
innovationstakten, är känslig för hur användandet av den medicinska tekniken 
finansieras. Ballongutvidgning av kranskärl allokerades exempelvis till en viss 
ersättningsgruppering, som medgav högre ersättningsnivåer än vad själva in-
greppet kostade. Resultatet blev att en snabb spridning i användning av just 
denna metod stimulerades, samt en intensiv innovationshastighet för katetrar 
för denna typ av ändamål. Trumhinneimplantat, å andra sidan, allokerades till 
en ersättningsgruppering där endast en bråkdel av kostnaden för produkten 
täcktes. Inte bara ledde detta till att produkten fick svårigheter i att slå igenom, 
även investeringar i forskning och utveckling kring innovationen minskade 
drastiskt. 

Utöver ersättningssystem, spelar statliga regleringar och restriktioner en viktig 
roll när det kommer till efterfrågan för nya teknologier. Preferenser angivna av 
ansvariga instanser utövar ett stort inflytande över vilka nya medicintekniska 
teknologier som kan komma att accepteras på marknaden, och hur de kommer 
att kunna användas. Detta påverkar i sin tur riktning och takt för innovation 
inom olika områden (Gelijns & Rosenberg, 1994).  
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I föregående avsnitt konstaterades att interaktioner med praktiserande läkare är 
av avgörande vikt för den medicintekniska industrins innovationsprocess. 
Intresset är dock på många sätt ömsesidigt; kliniker har själva starka skäl att 
engagera sig i utvecklingen av nya teknologier. Det mest centrala, och kanske 
mest självklara, är att nya teknologier kan spela en nyckelroll i arbetet för att 
skapa förbättrade behandlingsmöjligheter. Samtidigt medför själva använd-
ningen av dem viss prestige i sig, samt en potential till ytterligare statusvinster i 
form av nya publikationer – inte bara för den enskilda individen, utan också för 
en viss medicinsk disciplin. Områdets indelning i olika skolor och specialist-
inriktningar medför en intern konkurrenssituation, där framsteg inom ett 
medicinskt område inte sällan sporrar utveckling inom ett annat (Gelijns & 
Rosenberg, 1995).  

Ett typiskt exempel är hur utvecklingen av litotriptorn (beskriven ovan), och 
europeiska gastroenterologers anammande av den, kom att stimulera framför-
allt amerikanska kirurger till att utveckla nya verktyg och metoder för att via 
operation åtgärda gallstensproblem. Detta innovationsarbete gjordes inte från 
dock inte grunden; kirurgiska hjälpmedel använda av gynekologer i över 30 år, 
men fram tills dess förbisedda av allmänkirurger, blev nu föremål för stort in-
tresse och intensiv vidareutveckling. Genomslaget blev sedan enormt, till såväl 
omfattning som hastighet: inom 18 månader hade hälften av de amerikanska 
allmänkirurgerna förvärvat de nödvändiga kunskaperna för att kunna genom-
föra denna nya typ av ingrepp (Gelijns & Rosenberg, 1994). 

Sammanlänkandet av gemensamma intressen mellan industri och medicinska 
specialister inom universitets- och sjukhusvärlden torde rimligtvis fungera 
innovationsdrivande. Kanske finns det därför skäl att inte betrakta den 
medicintekniska innovationsprocessens arena som en marknad, där köpare och 
säljare har motsatta intressen, utan snarare från ett interorganisationellt 
perspektiv. Inom det medicinska området finns ett delat engagemang för 
kontinuerlig teknologisk innovation, bland annat grundat på status. Detta in-
tresse behöver inte alltid verka stimulerande; det kan också ha ett begränsande 
inflytande. Radikal innovation har till sin natur en störande verkan – teknologi 
för produkter eller processer förändras på ett sådant sätt att existerande kunska-
per och färdigheter inte längre är adekvata – och ifrågasätter därmed värdet av 
en yrkesgrupps professionella kunskaper, samtidigt som existerande marknader 
för företag hotas (Blume, 1992). 
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4.3 Innovationsstyrning 

4.3.1 KAN OCH BÖR INNOVATION STYRAS? 

Den stora frågan är som synes inte om innovation är viktigt, eller kommer att 
fortsätta vara det även i framtiden, utan huruvida en så osäker och komplex 
process kan styras eller ej. Problemen är många: att utveckla och förfina ny 
kunskap, att tillämpa den och anpassa den till nya produkter eller processer, att 
övertyga andra att börja använda sig av resultatet; detta är bara några av de 
hinder som måste överkommas. Listan på vad som kan gå snett är närmast 
oändlig, vilket knappast underlättas av den mångfald av människor med olika 
bakgrund, mål och positioner som krävs utefter förloppets olika steg. 

Trots all den inneboende osäkerhet och risk som innovationsprocessen medför, 
är det möjligt att identifiera vissa underliggande mönster som i sammanhanget 
skiljer framgång från misslyckande. Bessant, Pavitt och Tidd menar att en 
analys av många teknologiska innovationer visar att det historiskt sett inte varit 
tekniska svårigheter som i slutändan varit avgörande för den stora majoriteten 
av misslyckanden – snarare kan den uteblivna framgången hänföras till kritiska 
svagheter i det sätt på vilket processen hanterats. Med andra ord tycks 
framgångsrik innovation vara beroende av två centrala komponenter: dels de 
tekniska resurserna i form av bland annat människor, kunskap och utrustning, 
men också den organisationella kapaciteten för att hantera och styra dem 
(Bessant, Pavitt & Tidd, 2001). 

4.3.2 VIKTEN AV RUTINER OCH LÄRANDE 

Innovationsstyrning handlar i mångt och mycket om hur den senare av 
ovanstående två komponenter ska främjas, det vill säga hur en organisation bäst 
förvaltar sina innovationsresurser. Även utan konsekvent styrning kan givetvis 
enstaka lyckträffar ske, men för framgång i ett längre perspektiv är det absolut 
nödvändigt att skapa och ständigt arbeta för att förbättra rutiner kring 
innovationsarbetet. I sammanhanget innebär detta upprättandet av en 
systematisk, utstakad följd av handlingar för hur verksamheten ska bedrivas; en 
slags syntes av informella vanor och oskrivna regler, och formella strategier och 
förfaringssätt. Viktigt är att rutiner utvecklas som ett resultat av samlade 
erfarenheter om vad som faktiskt fungerar. Genom denna lärande process 
skapas ett organisationellt beteende, oberoende av enskilda individer. Då en ny 
person blir medlem i organisationen förs detta vidare, och på samma sätt förblir 
de flesta rutiner intakta trots att enskilda individer lämnar den. Det är i 
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rutinerna som verkliga skillnader mellan organisationer kan utläsas – skillnader i 
hur samma grundläggande aktivitet, i vårt fall innovationsstyrning, utförs i 
praktiken (Bessant, Pavitt & Tidd, 2001). 

Historien har visat att vissa rutiner uppenbarligen är bättre än andra. Lärande 
utifrån tidigare erfarenheter är, som konstaterades ovan, centralt i framväxten 
av rutiner och genom att också dra nytta av erfarenheter från externa källor kan 
det egna förbättringsarbetet underlättas avsevärt. Att kopiera någon annans 
framgångsrecept är sannolikt varken tillräckligt eller önskvärt, men genom 
studier av framgångar respektive misslyckanden inom innovation kan vissa 
generella mönster identifieras. 

4.3.3 EGENSKAPER I FRAMGÅNGSRIK 
INNOVATIONSSTYRNING 

En uppsjö av olika studier av innovationsprocessen, med varierande 
utgångspunkter och mål, har genererats över de senaste fem årtiondena. Både 
framgångar och misslyckanden har avhandlats, gällande bland annat olika 
innovationer, sektorer, företag och länder – det mesta har någon gång kommit 
att analyseras. Bessant, Pavitt och Tidd har i sin tur utvärderat dessa i jakt på 
gemensamma nämnare för vad som kännetecknar framgångsrik 
innovationsstyrning. Kanske inte helt oväntat, fann de att det är svårt att 
komma med enkla allmängiltiga regler och att informationen varierade i hög 
grad mellan de olika studerade områdena. De fann dock stöd för tre slutsatser: 

1. Innovation är en process och inte en enskild händelse, varför det också 
måste behandlas som en sådan. 

2. Det som inverkar på processen kan manipuleras för att påverka dess 
utgång, vilket innebär att den kan styras. 

3. Framgångar inom innovationsområdet är starkt korrelerat till etablerade 
rutiner för ändamålet. 

Alla tre punkter är viktiga, men den tredje säger kanske mest om hur 
innovationsstyrning måste ske i praktiken. Att utveckla en integrerad 
uppsättning av rutiner för hela innovationsprocessen är alltså centralt i 
framgångsrik innovationsstyrning, vilket i sin tur ger upphov till en 
konkurrensfördel. Det understryker också att det inte är tillräckligt att endast 
koncentrera sig på ett område – en styrka inom forskning och utveckling är inte 
till någon större nytta om den inte kan sammanlänkas med marknadens 
önskemål. 
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Med hjälp av lärdomarna har Bessant, Pavitt och Tidd upprättat en grov modell 
över hur rutiner för innovationsstyrnings kan organiseras. Denna delar in 
processen i fem sammanlänkade faser (figur 12): 

• Avsökningsfasen är den första fasen i innovationsverksamheten och 
inbegriper uppsnappandet av signaler från omgivningen om potential 
för förändring. Det kan handla om nya teknologiska möjligheter, eller 
nya krav från marknaden resulterande från exempelvis konkurrenters 
agerande eller nya statliga regleringar. Inte sällan är innovationer 
resultatet från en samverkan mellan dessa krafter. Mängden av olika 
typer av signaler är stor, varför effektiv innovationsstyrning kräver 
välutvecklade mekanismer för att identifiera och behandla relevanta 
delar av ett i övrigt enormt flöde av information. 

• Strategifasen handlar om hur organisationen hanterar de stora risker som 
oundvikligen kommer med innovation. Valen mellan teknologiska och 
marknadsmässiga möjligheter identifierade under avsökningsfasen 
måste göras med urskillning och i samklang med företagets distinkta 
kompetenser samt övergripande affärsstrategi. Målet i denna fas är 
således att från givna förutsättningar skapa ett innovationskoncept att 
förfinas och färdigställas av utvecklingsorganisationen.  

• Framskaffningsfasen omfattar kombinerandet av ny och redan existerande 
kunskap till att bilda en lösning för det identifierade problemet. Detta 
involverar dels genererande av teknologisk kunskap genom såväl intern 
som extern FoU, och dels technology transfer, från källor inifrån eller 
utifrån organisationen. Den första lösningen är endast ett slags utkast – 
resultatet från denna fas skickas antingen vidare till nästa steg av mer 
omfattande utveckling eller tillbaka till konceptstadiet, där omarbetning 
eller förkastande väntar. Huvuduppgiften i denna fas är att få en 
samling idéer att bli till fysisk verklighet, och styrningen av den bör 
inriktas på att skapa förhållanden under vilka organisationens kreativa 
potential kan fås att blomstra och bidra till effektiv innovation. 
Utmaningen i att skapa effektiv FoU ligger i användningen och 
fördelningen av tillgängliga resurser; verkningsfull styrning kräver 
organisationella rutiner, bland annat innefattande en tydlig strategisk 
riktning, effektiv kommunikation och enighet kring denna samt en 
integration av arbetsansträngningen hos olika grupper. 

• Implementeringsfasen är innovationsprocessens hjärta – in kommer ett 
strategiskt koncept och vissa idéer för hur det ska realiseras, ut kommer 
både en utvecklad innovation och en marknad redo för dess lansering. 
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Det är också under detta steg som merparten av kostnaderna, tiden och 
ansträngningarna krävs. Ursprungligen sågs fasen som en linjär följd av 
olika typer av problemlösning; de senaste årtiondena har dock 
utvecklingsprocessen kunnat förbättras och snabbas upp genom att 
utföra dessa uppgifter i överlappande steg. Effektiv styrning av 
implementeringsfasen kräver nu därför i ännu högre grad en mycket 
nära interaktion mellan marknads- och teknikrelaterade aktiviteter. En 
rad funktioner är inblandade i produktutvecklingen: 
marknadsavdelningen tar fram specifikationer och viktiga önskemål till 
design- och utvecklingsfunktionen, varefter produktion- och 
kvalitetssäkring kopplas in som sista steg innan marknadsavdelningen 
åter tar vid, nu med en mer eller mindre färdigt produkt i sina händer. 
Varje avdelning har sina egna arbetsmetoder, perspektiv och kultur. 
Speciellt tydliga blir skillnaderna när dessa även är åtskilda rent 
geografiskt. Utmaningen ligger i att skapa ett smidigt samarbete och 
ömsesidig förståelse, och undvika de fallgropar som kommer med 
bristande kommunikation. Lämnas produktens utformning helt i 
händerna på utvecklingsingenjörerna, är risken stor för att den blir 
alltför avancerad eller inte möter de behov som uttrycks av marknaden. 
På samma sätt kan en viss design medföra onödigt höga 
tillverkningskostnader, något som enkelt upptäcks genom att involvera 
produktionsavdelningen i designprocessen. Parallellt med denna 
tekniska problemlösningsprocess, arbetar marknadsavdelningen för att 
förbereda den tänkta marknaden. Som antyddes ovan är denna uppgift 
av lika stor vikt – innovationsprocessen är fullständig endast då 
innovationen kommit att användas ute på marknaden. 

• Lärande och återinnovationsfasen är det sista steget, tänkt att leda till ett slags 
omstart av innovationsprocessen. Om den nya produkten eller 
processen skulle misslyckas, bidrar feedback från tidigare faser med 
ledtrådar till vad som bör ändras till nästa försök. Har lanseringen varit 
framgångstik finns istället förutsättningarna för så kallad återinnovation, 
att vidareutveckla tidigare framgångrika innovationer genom att 
omprövad och förbättra deras egenskaper. Huvudsaken i denna fas är 
att det finns en vilja till att lära från slutförda projekt; att svårvunna 
lärdomar och erfarenheter från såväl misslyckande som framgång tas 
tillvara och förs vidare till nästa generations innovationsprojekt. 
Lärandet kan vara av teknologisk natur, i form av förvärvandet av nya 
produkt- eller processegenskaper, men också komma i form av 
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Figur 11: Rutiner i innovationsstyrningsprocessen, anpassad från Bessant, Pavitt & Tidd (2001:53) 

organisationella kapaciteter och rutiner för effektivt innovationsarbete. 
För att säkerställa överföring och tillvaratagande av erhållna 
erfarenheter, kan det vara lämpligt med någon form av standardiserat 
ramverk för granskning och revision. 

Sammanfattningsvis kan dessa rutiner sägas kretsa kring fyra nyckelelement i 
effektiv innovationsstyrning: 

• Strategi: vikten av att ha ett strategiskt perspektiv på innovation och 
styrningen av den. 

• Effektiva mekanismer för implementering: vikten av att upprätthålla effektiva 
mekanismer och strukturer för implementeringsmomentet i processen. 

• Stödjande organisatorisk kontext: vikten av att utveckla en organisatorisk 
miljö som verkar innovationsfrämjande. 

• Effektiva externa förbindelser: vikten av att bygga och bibehålla effektiva 
förbindelser för utnyttjande av kompetenser och tillgångar utanför den 
egna organisationen. 
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5. Getinge Medical 
Systems: en fallstudie i 
innovationsstyrning 

Följande kapitel utgörs av en explorativ fallstudie av 
innovationsstyrning på ett av Sveriges mest innova-
tiva, högteknologiska medicintekniska företag: 
Maquet Critical Care, en del av Getinge Medical 
Systems. Först beskrivs den komplicerade företags-
kontext den studerade verksamheten är en del av, 
varefter de empiriska resultaten av studien presente-
ras. I detta avsnitt redogör vi bland annat för hur 
Maquet Critical Cares innovationsorganisation är 
uppbyggd, innovationsstrategi, de viktigaste källorna 
till innovation, rutiner för att styra processen samt 
viktiga samarbetspartners inom området. 
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5.1 Getinge AB 

5.1.1 GETINGEKONCERNEN: FRÅN INFEKTIONSKONTROLL TILL 
HELTÄCKANDE SJUKVÅRDSLÖSNINGAR 

Getingekoncernen bildar ett av de absolut största medicintekniska företagen i 
Sverige; endast Gambro kan anses någorlunda jämbördigt. Koncernens rötter 
går mer än 100 år tillbaka och återfinns i tillverkning av desinfektions- och 
sterilisationsutrustning, men det är under de senaste 20 åren som den största 
utvecklingen skett. Under denna period har Getinge gått från att vara ett 
företag inriktat på endast desinfektion och sterilisation, till en koncern med ett 
allt mer heltäckande produktutbud inom sjukvård. 

Getinges moderna historia börjar 1989, i och med att Carl Bennet och Rune 
Andersson övertar Getingeverken från Electrolux. Fyra år senare noteras 
Getinge på Stockholmsbörsen. Här går också startskottet för en period av stark 
tillväxt: 1994 når man en omsättning på en miljard kronor, och genom en 
kombination av förvärv och organisk tillväxt ökar denna mer än 16 gånger fram 
till idag. Under hela denna period växer Getinge inom affärsområdet 
desinfektion och sterilisation (bland annat genom uppköp av brittiska, franska 
och sydafrikanska företag), men 1995 tas ett första och avgörande steg mot en 
breddning av produktportföljen: sammangåendet med Arjo. Arjo, ett svenskt 
företag specialiserat på hygien- och hjälpmedelsprodukter för användning inom 
geriatrik, kom i och med detta att utgöra stommen för det nya affärsområdet 
Extended Care. Samtidigt samlas den tidigare verksamheten i affärsområdet 
Infection Control. 1997 blir Carl Bennet AB huvudägare. Fortsatta förvärv sker för 
expansion inom båda affärsområdena.10  

År 2000 skapas ett nytt – Medical Systems – genom köpet av den tyska 
Maquetgruppen, världsledande tillverkare av operationsbord. Vid det här laget 
börjar Getinge likna dagens koncern, om än i mindre skala: omsättningen når 
nu fem miljarder och antalet anställda är över 5000 personer. För att 
komplettera verksamheten inom Medical Systems förvärvas det franska 
företaget ALM, tillverkare av operationsbelysning, året därpå och genom 2003 

                                                 

10 Getinge: About us; History, 2008-02-26: 
http://www.getinge.com/sectionPage.aspx?m1=115028465220&m2=115029974914&sectionI
D=115029974914&languageID=1&titleCountryID=204 
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års köp av Siemens Life Support Systems får affärsområdet en stark ställning även 
inom intensivvård (Maquet, 2007a).11 

Breddningen fortsätter även under andra halvan av årtiondet. Extended Care 
förstärks 2006 genom förvärvet av Huntleigh Healthcare, och så sent som förra 
året anskaffas amerikanska Boston Scientifics divisioner inom hjärt- och kärlkirurgi 
för att komplettera Medical Systems erbjudande inom kirurgiområdet. Idag 
uppgår antalet anställda inom Getingekoncernen till över 10 000 och 
omsättningen för 2007 var över 16 miljarder kronor (Getinge, 2007b) . 

5.1.2 GETINGES ORGANISATION: TRE STORA DIVISIONER 

Getingegruppen är verksam inom en mängd olika medicintekniska områden, 
med en övergripande ambition att utifrån dessa leverera kompletta 
sjukvårdslösningar. Verksamheten är, som tidigare nämnts, indelad i tre olika 
divisioner: Medical Systems för intensivvård och operation, Infection Control 
för desinfektions- och sterilisationsutrustning samt Extended Care för 
vårdhjälpmedel för tunga lyft och patienthygien (figur 9). Divisionerna är i stort 
sett självstyrande på operativ nivå och har eget ansvar för produktutveckling, 
produktion och distribution av specifika produktlinjer. Beslut gällande 
övergripande strategi och inriktning, samt finansiella frågor och förvärv tas 
dock av koncernledning och styrelse för Getinge (Getinge, 2007).  

 

Figur 12: Getinge AB:s tre divisioner12 

                                                 

11 Maquet: History; History of products, 2008-02-27: 
http://www.maquet.com/sectionPage.aspx?m1=112599762812&m2=112599885558&sectionI
D=112599885558&languageID=1&titleCountryID=204 
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Infection Control 

Getinge Infection Control tillhandahåller helhetslösningar avsedda att förhindra 
uppkomst och spridning av smitta, riktade till tre kundsegment: Healthcare, 
Research samt Pharmaceutical/Medical Device. Produktsortimentet omfattar 
desinfektorer, sterilisatorer, dokumentationssystem, kringutrustning, samt 
service och rådgivning.13 Försäljningen sker globalt genom 28 egna säljbolag: de 
viktigaste marknaderna är dock Västeuropa och Nordamerika. Produktion 
bedrivs vid 7 anläggningar i 5 länder, varav en betydande andel sker i Sverige. 
Sterilisationsutrusning tillverkas i Getinge och Skärhamn, och utrustning för 
desinfektion riktad mot sjukhusmarknaden tillverkas i Växjö. Det samlande 
varumärket för affärsområdets produkter är Getinge, till skillnad från i de andra 
divisionerna.14 

Medical Systems 

Affärsområdet Medical Systems består i praktiken av dotterbolaget Maquet. 
Divisionens inriktning är mot akutsjukvård och intensivvård, för vilka man har 
ambitionen att erbjuda kompletta system. Produktportföljen är därmed bred: 
operationsbord, lampor, takkonsoler för medicinsk utrustning är en viktig del, 
men också förtillverkade och fullt utrustade operationssalar, hjärt-lungmaskiner 
med förbrukningsmaterial samt ventilatorer tillhandahålls (Getinge, 2007). 
Divisionen Medical systems delas in i ytterligare tre underdivisioner, utefter 
olika produktgrupper. Surgical Workplaces står för operationsutrustning, Critical 
Care för anestesisystem och arbetsstationer för intensivvård, och Cardiovascular 
för utrustning och instrument för hjärt- och kärlkirurgi.15 Maquets huvudkontor 
finns i Tyskland, precis som tre av divisionens sju produktionsanläggningar. 
Tillverkning, samt forskning och utveckling, för ventilatorer och 
hjärtlungmaskiner är dock förlagd till Solna utanför Stockholm (Getinge, 2007). 

  

                                                                                                                             

12 Getinge: About Getinge, 2008-02-27: 
http://www.getinge.com/sectionPage.aspx?m1=115028465220&sectionID=115028465220&la
nguageID=1&titleCountryID=204 
13 Getinge: About Getinge, 2008-02-27 
http://www.getinge.com/sectionPage.aspx?m1=115028465220&sectionID=115028465220&la
nguageID=1&titleCountryID=204 
14 Getinge: About Getinge, Facts & Figures, 2008-02-27: 
http://www.getinge.com/sectionPage.aspx?m1=115028465220&m2=115028795387&sectionI
D=115028795387&languageID=1&titleCountryID=204 
15 Maquet: About Us, 2008-03-01: 
http://www.maquet.com/sectionPage.aspx?m1=112599762812&sectionID=112599762812&la
nguageID=1&titleCountryID=204 
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Extended Care 

Det tredje och sista affärsområdet är Extended Care, som utgörs av 
dotterbolaget ArjoHuntleigh, och erbjuder system inom förflyttning och hygien 
för äldre och rörelsehindrade, samt även produkter för förebyggande och 
behandling av trycksår. 16  I produktutbudet återfinns därmed bad- och 
duschlösningar, madrasser för behandling och förebyggande av trycksår och 
lyfthjälpmedel. Patientlyftar är det mest expansiva produktområdet – speciellt 
gäller detta för takfästa lyftsystem. Service och rådgivning är också växande i 
betydelse. Tillverkningen sker vid 5 anläggningar i 5 länder. I Sverige, närmare 
bestämt i Eslöv, produceras hygiensystem, medan övriga produkter tillverkas i 
Tyskland, Belgien, Kanada och Storbritannien (Getinge, 2007). Huvudkontoret 
är beläget i Lund.17 

5.2 Maquet 

Medical systems är Getinges till omsättningen största affärsområde, det mest 
lönsamma, och utan tvekan också det mest högteknologiska. Jämfört med 
övriga divisioner, är det också det enda som endast vänder sig till kunder inom 
sjukvården (Getinge, 2007). Detta, tillsammans med den viktiga närvaron i 
Sverige, gör att vi anser Medical Systems, eller Maquet, som ett mycket 
intressant val för en djupare fallstudie. 

Varumärket Maquet har relativt gamla anor: i år är det 170 år sedan den första 
verksamheten inleddes i Tyskland, där huvudkontoret finns än idag. Det verk-
liga genombrottet kom år 1889 med introduktionen av det första operations-
bordet i stål, och man har sedan dess varit ett världsledande företag inom just 
avancerade operationsbord. Två andra exempel på banbrytande innovationer 
inom området är införandet av hydraulisk styrning år 1902, samt 1958 års lanse-
ring av det elmotordrivna operationsbordet.18 Idag är dock Maquet det varu-
märke som omfattar all verksamhet inom Getinges Medical Systems-division; 
sedan det förvärvades av Getinge AB år 2000, har Maquet kommit att bli ett 

                                                 

16 Getinge Group: Extended Care - Business Area, 2007-03-01: 
http://www.getingegroup.com/getinge.asp?Page=b_businessareas 
17 ArjoHuntleigh: Fakta och siffror, 2007-03-01: 
http://www.arjohuntleigh.com/sv/Page.asp?PageNumber=2304 
18 Maquet: Abouts Us, History, 2007-03-02: 
http://www.maquet.com/sectionPage.aspx?m1=112599762812&m2=112599885558&sectionI
D=112599885558&languageID=1&titleCountryID=204 
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paraply för ett omfattande produktutbud för utrustning till medicinska arbets-
stationer för akut-, operations- och intensivvårdsavdelningar. Produktportföljen 
är minst sagt omfattande och består av operationsbord, operationslampor, tak-
konsoler för medicinteknisk utrustning, fullt utrustade och prefabricerade 
operationssalar, hjärt-lungmaskiner med tillhörande förbrukningsvaror, ventila-
torer samt instrument och implantat inom hjärt- och kärlkirurgi.19  

Successiva förvärv, och därpå följande integration, av ett antal olika 
verksamheter har möjliggjort denna breddning och dagens Maquet är därmed 
på många sätt klart skilt från det företag som förvärvades för åtta år sedan. 
Viktiga uppköp i denna process är de av ALM, Jostra och Siemens Life Support 
Systems, samt förra årets förvärv av två divisioner från Boston Scientific.20  År 
2007 omsatte man nära 8 miljarder kronor och hade cirka 4100 anställda, 
fördelat på tre affärsområden.21  

 Figur 13: Maquets tre olika affärsområden, enligt Maquets webbplats 

5.2.1 SURGICAL WORKPLACES 

Inom Surgical Workplaces samlas produkterna inom operationsanläggningar, 
baserade främst på Maquets ursprungliga utbud inom operationsbord och 
andra kirurgiska produkter samt ALM:s takkonsoler och operationslampor. 

                                                 

19 Maquet: Abouts Us, 2007-03-02: 
http://www.maquet.com/sectionPage.aspx?m1=112599762812&sectionID=112599762812&la
nguageID=1&titleCountryID=204 
20 Getinge: About Getinge, History of Getinge, 2007-03-02: 
http://www.getinge.com/sectionPage.aspx?m1=115028465220&m2=115029974914&sectionI
D=115029974914&languageID=1&titleCountryID=204 
21 Maquet: Abouts Us, Facts & Figures, 2007-03-02: 
http://www.maquet.com/sectionPage.aspx?m1=112599762812&m2=112599932149&sectionI
D=112599932149&languageID=1&titleCountryID=204 
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Fokus ligger på att erbjuda helhetslösningar, kanske mest draget till sin spets i 
försäljningen av prefabricerade, kompletta operationssalar. 22  Affärsområdets 
verksamhet sköts från huvudkontoret i Rastatt, där också en stor del av 
produktionen är förlagd; belysningssystem och konsoler tillverkas dock i 
Ardon, Frankrike. Produkter för den kinesiska marknaden tillverkas till stor del 
på plats, i Suzhou (Getinge, 2007). 

5.2.2 CARDIOVASCULAR 

Maquet Cardiovascular bildades förra året, som ett resultat av 
sammanslagningen mellan de förvärvade Boston Scientific-divisionerna Cardiac 
Surgery och Vascular Surgery, samt Maquets affärsområde Cardiopulmonary. 
Inom Cardiopulmonary-divisionen samlades tillverkning av hjärt-lungmaskiner, 
artificiella lungor samt förbrukningsvaror för hjärtkirurgi. På det invasiva 
området kompletteras denna produktportfölj av Boston Scientifics tidigare 
divisioner, genom exempelvis produkter för så kallad endoscopic vessel 
harvesting (att med titthålsteknik avlägsna friska blodkärl ifrån en patient för att 
använda vid bypassoperationer), produkter och instrument för att stabilisera 
och positionera hjärtmuskeln vid ingrepp på ett slående hjärta, samt artificiella 
blodkärl.23 

Grunden till den förra Cardiopulmonary-divisionens verksamhet är Jostra, ett 
företag grundat 1982 i Tyskland av den svenske entreprenören Lars 
Sunnanväder och övertaget av Getinge 2003, samt danska Polystan som 
förvärvats av Jostra två år innan.24 Huvudkontoret finns i tyska Hirrligen, där 
också förbrukningsvaror tillverkas; ytterligare anläggningar för produktion av 
förbrukningsvaror finns i Hechingen, sedan tidigare etablerad av Jostra25, och i 
Antalya i Turkiet. Produktionen av Hjärt-lungmaskiner sker dock i Sverige, vid 
samma anläggning som tillverkar ventilatorer för Critical Care-divisionen. 
Verksamheterna som övertagits från Boston Scientific är båda förlagda till 
USA. Cardiac Surgery har sitt huvudkontor i San Jose, där forskning och 

                                                 

22 Maquet: Business Divisions, Maquet Surgical Workplaces, 2007-03-02: 
http://www.maquet.com/sectionPage.aspx?m1=112599762812&m2=112599901720&m3=112
600571363&sectionID=112600571363&divisionID=-99&languageID=1&titleCountryID=204 
23 Maquet: Business Divisions, Maquet Cardiovascular, 2007-03-02: 
http://www.maquet.com/sectionPage.aspx?m1=112599762812&m2=112599901720&m3=119
745526157&sectionID=119745526157&divisionID=-99&languageID=1&titleCountryID=204 
24 Getinge: About Getinge, History of Getinge, 2007-03-02: 
http://www.getinge.com/sectionPage.aspx?m1=115028465220&m2=115029974914&sectionI
D=115029974914&languageID=1&titleCountryID=204 
25 BioRegioSTERN: MAQUET Cardiopulmonary AG, 2007-03-05 
http://www.bioregio-stern.de/en/maquet_cardiopulmonary_ag 
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utveckling bedrivs, medan produktionen är förlagd till Dorado i Puerto Rico; 
verksamheten inom Vascular Surgery bedrivs i Wayne, New Jersey (Schmitt, 
2007). 

5.2.3 CRITICAL CARE 

2003 års förvärv av Siemens Life Support Systems blev grunden till dagens 
Critical Care-divison; Siemens verksamhet byggde på i sin tur på förvärvet av 
svenska Elema-Schönander och deras revolutionerande servostyrda ventilator (en 
maskin som mekaniskt för andningsluft in och ut ur lungorna), introducerad 
1971.26 Fortfarande utgörs divisionens produktutbud av ventilatorer, om än nya 
och betydligt mer avancerade modeller, riktade mot användare inom anestesi 
och intensivvård (Getinge, 2007).  

Den senaste modellen SERVO-i introducerades under Siemens-tiden och är 
enligt Maquet unik i att den som systemlösning kan täcka en mängd 
användarbehov, samt anpassas efter kraven från varje individuell 
intensivvårdsenhet. Sedan introduktionen år 2001 har dock många förbättringar 
gjorts, och man arbetar nu för fullt på vad man tror kommer att bli nästa stora 
genombrott: NAVA-tekniken. I korthet kan NAVA sammanfattas med att 
signalerna som styr patientens andning fångas upp från hjärnan med hjälp av en 
kateter, vilka sedan används för att kunna optimera synkroniseringen mellan 
patient och maskin. Genom att ventilatorns andningsstöd bättre anpassas till 
patientens behov och förbättrar möjligheterna till spontan andning, kan 
patientens tid i ventilatorn reduceras.27 

Critical Care är den Maquet-division med störst närvaro i Sverige: såväl 
forskning och utveckling som produktion är förlagd till Solna, där omkring 350 
personer arbetar. Som tidigare nämnts tillverkas även hjärt-lungmaskiner i 
denna anläggning, men trots detta sker sedan år 2007 all forskning och 
utveckling inom området i Tyskland (Maquet Critical Care, 2007). 

                                                 

26 Maquet: About Us, History of Products, 2008-03-03: 
http://www.maquet.com/sectionPage.aspx?m1=112599762812&m2=112599885558&m3=112
600545105&sectionID=112600545105&divisionID=-99&languageID=1&titleCountryID=224 
27 Maquet: About Us, History of Ventilation, 2008-03-03: 
http://www.maquet.com/sectionPage.aspx?m1=112599762812&m2=112599885558&m3=112
600545105&m4=112806653448&sectionID=112806653448&divisionID=-
99&languageID=1&titleCountryID=224 
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5.3 Innovationsstyrning på Maquet Critical Care 

5.3.1 FOU‐ORGANISATION 

Något som enligt Georgios Psaros, forskningschef på Maquet Critical Care 
(MCC), har varit väldigt fördelaktigt för företagets innovationsarbete är att man 
har delat upp den mer klassiska FoU-avdelningen i två delar som man kallar just 
Forskning respektive Utveckling. Forskning står för vad man kan kalla 
grundforskning; man tar fram och vidareutvecklar egna och andras idéer till en 
prototyp, som man sedan låter Utveckling göra till en säljbar produkt.  

Forskningsenheten ligger organisatoriskt under ledningen, som en stab jämte 
övrig administration. I egenskap av chef för Forskning rapporterar Psaros 
därför direkt till bolagets VD utan att först passera andra mellanchefer, såsom 
en FoU-chef. I en gemensam diskussion tillsammans med företagsledningen 
sätts både en årlig budget för löpande förbättrings- och utvecklingsarbete, och 
resursallokeringen för större, mer kostsamma, projekt som det oftast är tal om 
när det handlar om banbrytande innovationer. Psaros anser att detta upplägg, 
och en kortare väg till beslut om stora resurser, är en förutsättning för den väl 
fungerande forskningsverksamheten – den ”spjutspets” – som har gjort att 
Maquet har kunnat behålla ett försprång jämte konkurrenterna. MCC försöker 
hålla sig så långt som tio år före de andra aktörerna och Psaros tror även att 
man, åtminstone på vissa områden, har lyckats med den bedriften. Givetvis kan 
man dock förvänta sig att ett sådant försprång är flyktiga och enbart genom 
ständiga satsningar kan man ens hoppas på att behålla det. 

Psaros menar att det faktum att Forskningsavdelningen med sina cirka elva 
anställda är relativt stor, sett till MCC:s omkring 340 anställda, samt att de 
enbart sysslar med renodlad forskning och inte utveckling, är ett tydligt tecken 
på att man jämfört med andra företag väljer att lägga mycket krut på den 
grundläggande forskningen. På denna punkt, menar Psaros, är skillnaden stor 
mot hur det ser ut i resterande Getingedivisioner – och även övriga delar av 
Maquet. Getinge Infection Control har nästan lika många, cirka fjorton, på hela 
sin FoU-avdelning. Han tror att detta har mycket att göra med att produkterna 
som hans bolag gör, nämligen livsuppehållande system, är av en typ som kräver 
extremt mycket forskning. Det råder ingen tvekan om hur viktiga dessa 
produkter är i dagens sjukvård; samtidigt är de förknippade med stora risker. 
Just att man är så många personer och har så mycket resurser leder också till 
resultat i innovationer av hög kvalitet, sett inte bara till den potentiella nytta de 
medför utan även till hur de kan gagna MCC:s verksamhet. Psaros menar att så 
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mycket som 80 procent av det som produceras från Forskning, inklusive 
inkrementella förbättringar, faktiskt blir till en kommersialiserbar produkt; en 
siffra som snarare brukar ligga runt 20 procent. Färre forskare betyder att fler 
projekt avslutas i förtid på grund av resursbrist. 

Ledning

Forskning Administration

Utveckling Produktion …

Figur 14: Förenklad representation av Maquet Critical Cares organisation (egen illustration). 

Två av avdelningens forskare är doktorer som arbetar till hälften på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg. Att få ett sådant arrangemang till stånd var inte helt 
okomplicerat; Psaros fick ägna mycket tid åt att övertyga ledningen. Dock 
menar han att den direkta tillgången till kliniken och faktiska användare av 
produkterna har gett oerhört mycket. Andra anställda har bakgrunder och 
utbildning inom så skilda områden som bland annat strömningslära, 
materiallära och anestesi; en bred kunskapsbas är ytterligare en oumbärlig 
beståndsdel i framtagandet av produkter inom detta område. Utöver forskarna 
har man tillgång till en egen, mer eller mindre dedikerad, experimentverkstad. 
Här gör man allt arbete rörande sådant som mekanisk fräsning och svarvning. 
Fördelen med en sådan verkstad är att forskare kan lämna en detaljerad skiss 
och mycket snabbt få en komponent med tillräckligt hög precision för att den 
ska kunna testas vidare som en del av en ny produkt. Alternativet att köpa en 
sådan tjänst utifrån är enligt Psaros en omöjlighet på grund av aspekter såsom 
tid, kostnad, flexibilitet och sekretess. Därtill kommer samordning med IT-
avdelningen vad gäller både mjukvaruutveckling och simuleringar. 
Datorsimuleringar görs i mycket stor utsträckning för samtliga innovationer 
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och är centralt för forskningen, bland annat som en kostnadsbesparare, även 
om det har sina begränsningar – det duger inte för att bevisa funktionalitet. 

Avdelningen Utveckling, som med sina enligt Psaros cirka 130 anställda är 
betydligt större än Forskning, är organiserad efter MCC:s två huvudsakliga 
produktområden: Ventilation och Anestesi. Dessa är i sin tur indelade efter olika 
kompetensområden; inom Ventilation ingår Projektledning, Mekatronik, Mjukvara, 
Test och Dokumentation.  

Utveckling

Figur 15: Utvecklings organisationsschema (egen illustration). 

Gunnar Björkman leder Ventilations mekatronikavdelning, och håller med 
Georgios Psaros på Forskning om att man gör klokt i att dela upp FoU i sina 
beståndsdelar. Han pekar på att Forskning gör ett viktigt arbete med att identi-
fiera nya behandlingsmetoder och produktkoncept, medan Utveckling kan kon-
centrera sig på att göra själva maskinen som ska utföra jobbet. Utveckling be-
driver många projekt samtidigt, inom ett antal projektportföljer, som i sin tur 
befinner sig i olika stadier. Parallellt med produktutvecklingsprojekten görs 
något som de kallar förutveckling. Inom dessa projekt tar man fram nya moduler, 
separata tekniska lösningar, som är tänkta att ingå i framtida maskiner. För 
Gunnar är det är självklart att även hans avdelning besitter en bestämd grad av 
innovationskraft som visar sig i innovationer på flera nivåer, både vad gäller 
processer och själva produkterna, och framförallt inom förutvecklingen. I varje 
utvecklingsprojekt behöver man ha tillgång till samtliga tillgängliga kompetens-
områden, inklusive mekanik, elektronik och mjukvara; således sätts olika team 
ihop som bäst anses kunna klara uppgiften. Utbildningsnivån  inom Utveckling 
motsvarar ungefär den på forskningssidan, och är fördelad approximativt på 

Ventilation

Projekt‐
ledning

Meka‐
tronik Mjukvara Test
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följande sätt: 15 procent tekniska doktorer, 55 procent civilingenjörer och 20 
procent gymnasieingenjörer. 

5.3.2 KÄLLOR TILL INNOVATION 

Förutom att själva sitta och ta fram egna idéer berättar Psaros om vikten av att 
leta utanför de egna väggarna. Användaren, det vill säga läkare och annan 
personal ute på sjukhusen, är självklart en mycket viktig källa till förslag på för-
bättringar av redan existerande produkter, men även centrala för framtagning 
av helt nya lösningar. På Maquet försöker man jobba väldigt mycket med sjuk-
husen, i första hand genom sin säljorganisation och marknadsavdelning, men 
även ifrån Forskning skickas ibland personer för att ta itu med problem, och 
hitta gemensamma lösningar, eller helt enkelt för att närmare kunna analysera 
kundens behov. Även om kunden ibland kan komma med förslag på produkt-
förbättringar eller -förenklingar är det enligt Psaros desto ovanligare att 
användare ute på sjukhuset kommer med riktigt revolutionerande idéer. Som 
exempel på detta tas den servostyrda ventilatorn, framtagen av Sven-Gunnar 
Olsson under Siemenstiden, som han inte tror att en användare någonsin hade 
kunnat komma på; precis som att få personer för 30 år sedan trodde sig behöva 
en bärbar musikspelare. Det handlar alltså om innovationer som uppfyller be-
hov som man inte visste att man hade. Detta trots att tidigare ventilatorer, som 
egentligen bara utgjordes av en stor kolv som pumpade luft, knappt tillät att 
patienten hostade och dessutom riskerade att lungorna skadades. Därtill får 
man många idéer från akademiska artiklar; just att leta efter relevanta 
publikationer är enligt Psaros en viktig del i företagets innovationsarbete, 
speciellt vad gäller de mer banbrytande koncepten, och omkring 25-30 procent 
av Maquets innovationer har sin grund i den typen av källor. Giorgios har ini-
tierat ett projekt kallat argumentationsbanken för intensivvård och anestesi. Där 
ägnar två läkare 30 procent av sin tid till att gå igenom aktuella publikationer 
inom intensivvård i jakt på nya rön att använda till försäljningsstöd (därav 
argumentation) eller idéer till nya produkter. På detta sätt ser man också ”vad 
som är nytt”; man följer utvecklingen på universiteten och kan också ta kontakt 
med de läkare som är ”framåt” inom intensivvård. 

5.3.3 SAMARBETEN OCH NAVA‐TEKNOLOGIN 

Utöver den rena användarfeedbacken har Maquet Critical Care även mer for-
mella samarbeten med ett antal sjukhus världen över rörande testning, inklusive 
kliniska prövningar och djurförsök – även i ett tidigt forskningsstadium – av 
nya innovationer. Den servostyrda ventilatorn utvecklades exempelvis i sam-
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arbete med Lunds Universitet. En mer aktuell innovation som sedan år 2000 
(Ny Teknik, 2006) har testats i samarbete med S:t Michaelssjukhuset i Toronto, 
är en teknik för att låta patientens egen hjärna styra över ventilatorn. Tekniken 
som från början föreslogs av den svenska, men Torontobaserade, forskaren 
Christer Sinderby bygger på att man genom matstrupen för ner elektroder till 
diafragman, eller andningsmuskeln, för att snappa upp så kallande EEG-signa-
ler. Samarbetet tog sin början då forskare på Maquet läste Sinderbys publika-
tioner. I och med att man tyckte innovationen lät intressant, både tekniskt och 
på ett rent strategiskt plan, tog man kontakt och skrev avtal med uppfinnaren 
om samarbetet, inklusive finansiering och ersättning av projektet.  

Det revolutionerande i Sinderbys teknik är hur den tillför en ny dimension av 
patientstyrning till företagets SERVO-i-ventilator. Konventionella ventilatorer 
använder sig av indirekta signaler, såsom fallande tryck i luftvägarna eller ett 
omvändande av luftflödet, för att kunna administrera andningsstöd. Resultatet 
av samarbetet mellan Maquet och Sinderby är den nya teknologin NAVA 
(Neurally Adjusted Ventilatory Assist), är ett stort avsteg från tidigare angrepps-
sätt; här används istället de direkta signalerna från patientens andningscentrum. 
Den stora svårigheten med teknologin, är att dessa signaler är mycket svaga, en-
bart ett fåtal mikrovolt, samtidigt som detektionen av dem görs i en miljö med 
mycket brus; däribland den tio gånger starkare EKG-signalen till hjärtan. För-
delarna med NAVA är dock stora, i synnerhet för patienten som trots avsaknad 
av utan egen andningsförmåga ändå tillåts bestämma över sin andnings volym 
och frekvens. Dessutom kan övervakning av signalen ge underlag för vidare 
behandling. Under senare år har Maquet även använt sig av svenska kliniker, 
inklusive Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, i syfte att ut-
värdera tekniken ytterligare. 

Även på Utveckling har man en del samarbeten med universitet, då oftast vad 
gäller spetstekniker av olika slag. Björkman uppger att man samarbetar med 
Polymerkemi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) vad gäller 
undersökningar av olika material såsom plaster. Anledningen till att man valt 
just KTH är främst den geografiska närheten, även om man även vänder sig till 
andra universitet inom vissa kompetensområden. Ett exempel är Lunds 
Universitet, där stora specialistkompetenser finns inom signalbehandling. Sam-
arbeten med sjukhus, utöver kliniska prövningar, förekommer mest i sin för-
utvecklingsfas för att koppla den kliniska kompetensen till Maquets maskiner. 
Dessa samarbeten sker oftast parallellt med Forsknings samarbeten med sjuk-
husen. Man vill helt enkelt förstå vad läkarnas behov, och oftast vet läkarna 
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även vad patienterna behöver bättre än patienterna själva. Björkman berättar att 
Utveckling jobbar mycket med användarvänlighet och de har på detta område, 
förutom egna designers av man-maskin-interface, ett samarbete med Chalmers 
Tekniska Högskola i Göteborg. Produkten utformas främst efter hur den ska 
användas. 

5.3.4 BESLUTSVÄGAR VID STÖRRE 
FORSKNINGSINVESTERINGAR 

Psaros trycker på vikten av att våga satsa när ett tillfälle visar sig. Ett företag 
som Maquet, där ett högt värde sätts på egen innovationsförmåga samt att 
bibehålla ett teknologiskt försprång, kan aldrig vila på lagrarna. Exempelvis lär 
Christer Sinderby ha varit i kontakt med många företag för att försöka få dem 
att investera i hans NAVA-projekt, men samtliga fram till Maquet ska ha 
avfärdat idén som ”science fiction”. Psaros berättar att beslutet att göra stora 
forskningsinvesteringar vilar på olika personer och instanser beroende på 
investeringens omfattning i tid och storlek; företaget verkar ha ett bestämt 
regelverk för dessa beslutsvägar, men han går inte in på några specifika siffror 
och skeden. Forskningsprojekt är i allmänhet både dyra och löper i allmänhet 
under en längre tid. Då ett nytt projekt kommer upp brukar Psaros i egenskap 
av forskningschef gå till Maquet Critical Cares vd, sedan 24 oktober 2007 Dan 
Rydberg, och ta en diskussion med honom om huruvida man bör gå vidare och 
i så fall hur man ska gå tillväga (Pålsson, 2007). Om man kommer fram till att 
det är ett forskningsprojekt som är värt att satsa på, även sett till kommersiella 
möjligheter – att det finns en marknad – är det vanligt att man reser till 
Maquets kontor i Tyskland för att presentera och sälja in idén även till dem. 
Detta i syfte att försöka uppnå någon typ av bred uppslutning kring ett dyrt och 
långsiktigt projekt som kan komma att involvera avdelningar även utanför 
Solnakontoret. Efter ett positivt gensvar från nyckelpersoner inom Maquet når 
frågan slutligen sin sista, och kanske viktigaste, instans: Getinges styrelse. 
Därifrån fattas sedan beslut i form av resursallokeringar och en budget för hela 
Maquet. 

Framförallt är det de riktigt omfattande forskningsprojekten, i paritet med 
NAVA-projektet, som tas ända till koncernledningen. Utöver forskning och 
utveckling av helt nya och banbrytande innovationer sysselsätter sig Psaros 
avdelning, Forskning, och hans kollegor på Utveckling oftast med att löpande 
uppdatera, förbättra och vidareutveckla befintliga produkter samt även med 
vidare arbeta på gamla idéer som aldrig lämnat ritbordet. Till dessa ändamål 
finns förstås en fast, och i relation till de största projekten blygsam, budget. 
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Psaros själv menar något skämtsamt att denna budget sällan växer mer från år 
till år än för att kompensera för den rådande inflationsnivån. Däremot upplever 
han att de på forskning har mycket stor frihet att ägna sig åt helt nya idéer; en 
frihet som fanns redan under Siemenstiden, och Psaros är stolt över att själv ha 
varit en starkt bidragande drivkraft i formandet av vad man kan kalla den 
innovativa företagskultur som MCC idag besitter. Han menar att han är en av 
de som varit med längst och som således har haft möjlighet att se vad som 
behövs för att kunna vara fortsatt framgångsrika. Ett annat verktyg som han 
försöker implementera för att vidare gynna en innovativ miljö är att varje fredag 
låta alla anställda på forskning arbeta med att arbeta på egna idéer, vilket han 
menar ger en oerhörd frihet. Helst skulle Psaros vilja att alla inom Forskning 
drog nytta av initiativet, men i praktiken utnyttjas det – om än flitigt – endast av 
ett fåtal. Här ser han därför stora förbättringsmöjligheter; på något sätt ingår 
det att ha egna idéer när man jobbar på en forskningsavdelning, vars 
huvudsakliga uppgift är idégenerering. I annat fall kanske man borde jobba med 
något annat, menar Psaros. 

Björklund uppger att man på Utveckling inte ges någon speciell öronmärkt tid 
för en egen idéverkstad, även om det finns en del utrymme under deras 
förutvecklingsprojekt. Samtidigt misstänker han att Forsknings ”fria fredagar” i 
praktiken snarare är en målsättning än realitet. Vad gäller budgeteringar för 
Utvecklings arbete i allmänhet, vill han understryka vikten av framförhållning. 
Ju tidigare man vet att man vill dra igång med ett stort utvecklingsprojekt, som 
kan kosta hundratals miljoner kronor och löpa över flera år, desto enklare är 
det att få tillgång till pengarna. Dessa beslut fattas av ledningen för Utveckling i 
samråd med marknadsavdelningen och företagets ledningsgrupp. Mindre 
kostsamma projekt hanterar Björklund tillsammans med utvecklingschefen; då 
handlar det mest om att allokera personal mellan olika arbetsuppgifter. I de fall 
arbetet kan hålla sig inom den ordinarie budgeten har man förstås mycket 
större friheter, men tyvärr räcker sällan de pengarna till särskilt mycket. Han 
berättar att man under ett helt FoU-projekt håller väldigt god koll på sina 
kostnader och även senare produktionskostnader. Parallellt med detta räknar 
man med att marknadsavdelningen sitter på sitt håll och beräknar vilka intäkter 
de nya maskinerna kan tänkas inbringa; allt stäms av med ledningsgruppen 
under resans gång. 

5.3.5 RUTINER FÖR INNOVATIONSARBETET HOS FORSKNING 

Vid sidan av alla försök att skapa en företagskultur som ger stor frihet till de 
egna uppfinnarna använder sig Maquets Forskningsavdelning även av en 
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formellt bestämd arbetsgång, en process som fastslår vad och i vilken ordning 
som olika steg i innovationsprocessen ska göras. Psaros berättar att den stora 
majoriteten av deras forskningsarbete sker enligt denna modell. Annars, menar 
han, skulle man riskera att förlora kontrollen och inte lyckas driva projekten till 
avslut och inte producera något kommersialiserbart. Liksom så mycket annat 
inom Maquet Critical Care härstammar modellen från tiden då företaget var en 
del av Siemens. 

Innovationsprocessen börjar med en idé, kläckt vare sig internt eller externt på 
sjukhus eller från annan forskning, som analyseras i vad Psaros kallar en 
idéstudie. Här tittar man brett på vilka alternativ man har att jobba vidare med 
och funderar även i kommersiella banor, som marknadsstorlek och lönsamhet – 
kan de få tillbaka pengarna som investeras i forskningen? Hur bra och 
intressant en idé än är, måste det finnas substans bakom i form av 
försäljningspotential för att man ska kunna driva det vidare. Psaros poängterar 
att det är ”väldigt lätt att bara förbruka pengar på roliga forskningsprojekt”, 
men att det är hans jobb att se till att sådant undviks i den mån det är möjligt.  

Kommer man fram till att idén är bra nog, inleds alltså idéstudien, i vilken idén 
testas i praktiken. Det skrivs en rapport om studiens utfall med vars hjälp man 
på Forskning, ofta i samråd med ledningen, beslutar att antingen lagra idén för 
eventuella framtida bruk, göra om idéstudien på nytt eller, om man fått 
tillfredställande resultat, gå vidare med vad Psaros kallar en förstudie. I förstudien 
testar man konceptet vidare på ett liknande, om än mer stringent, 
tillvägagångssätt än i idéstudien och ytterligare en rapport följer. Extensiv 
dokumentation sker, inte bara till grund för vidare beslut utan också för att 
tillfredställa myndighetskrav. Kommer innovationen vidare efter det här stadiet, 
går den in i ett så kallat forskningsprojekt som främst går ut på att man genom att 
visa funktionalitet i kliniska försök på djur förbereder för att överföra det hela 
till Utvecklingsavdelningen. Produkten släpps när alla algoritmer fungerar som 
det är tänkt. Psaros förklarar: ”Det är inte så att vi löst problem som t.ex. 
produktionskostnader. Det är utvecklingens jobb. Vi bevisar att idén fungerar: 
vi har gjort djurförsök, som ingår i slutet av vår process – kliniska försök, som 
vi kallar det – och påvisar att det fungerar utmärkt.” 
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Idé
• Intern eller extern källa (t.ex. publikation)
• Grov sållning av idéer

Idéstudie
• Praktiskt testning och teknisk analys, dokumentation
• Analyserar även kommersiella aspekter
• Rapport och beslut om att förkasta, lagra eller föra vidare

Förstudie
• Mer stringent testande och dokumentation
• Rapport och beslut om att förkasta, lagra eller föra vidare

Forskningsprojekt
• Måste visa funktionalitet i djurförsök, dokumentation
• Rapport och beslut om att förkasta, lagra eller föra vidare till 
Utveckling

Figur 16: Formella steg för innovationsprocessen inom Forskning (egen illustration). 

5.3.6 INNOVATIONSARBETET INOM UTVECKLING 

Gunnar Björklund karaktäriserar det som Utveckling tar emot av 
forskningsavdelningen som en idé eller ett koncept snarare än en färdig 
prototyp. Det är först i och med att själva produktutvecklingen sätter igång som 
man börjar industrialisera vad man på Forskning enbart har lyckats få att 
fungera i någon typ av laborationsutrustning. Björkman berättar att utvecklarna 
helt enkelt får börja från början och göra en systematisering och en struktur på 
vad det skulle kunna bli. Först och främst gäller det att bryta ner innovationen i 
sina beståndsdelar och bland annat fundera på vilken befintlig teknik som man 
kan använda, men också vilken okänd eller oidentifierad teknik som kan 
komma att krävas. Då får man i sin tur en uppfattning om projektets 
omfattning och om huruvida man behöver införskaffa ny kompetens. 
Uppgraderingar och helt ny teknik kräver så kallade förstudier som löper 
samtidigt som själva produktutvecklingen och tillsammans utgör dessa två delar 
vad man kallar ett produktutvecklingsprojekt. Ibland har man, i de fall man har 
varit ute i riktigt god tid, kunnat ta in examensarbetande studenter i förstudien 
för att jobba med någon teknisk modul. Björklund menar att framförhållning är 
centralt för god planering, framförallt då man aldrig kan veta hur lång tid det tar 
att ta fram nya tekniska lösningar, och han tar upp Toyotas 
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produktutvecklingsfilosofi – att enbart moduler som redan innan utvecklingen 
början används – som något önskvärt för Maquet. På så sätt tror han att man 
skulle kunna korta ledtiderna avsevärt. 

I själva produktutvecklingsfasen handlar det om att sätta ihop alla komponenter 
och ingående moduler till en gemensam plattform. Det räcker givetvis inte att 
varje modul, som oftast innehåller både mekanik och mjukvara, fungerar för sig 
själv. Samtliga delar måste även fungera ihop med allt annat som har egna 
specifikationer och interface; ingenting passar ihop automatiskt. Därefter ska 
det också kunna slutprovas och slutligen skickas till produktion, det vill säga till 
en fabrik någonstans i världen eller via ett underleverantörssystem. 

Ett produktutvecklingsprojekt kan löpa mellan ett och fem år beroende på dess 
omfattning och på hur mycket som är nytt. Utvecklings resurser fördelas på 
flera olika områden. Produktunderhåll kallar man arbete på en produkt som 
inte ger kunden något mervärde i form av fler funktioner, såsom 
kostnadsbesparingar, kvalitetsförbättringar (som är kopplat till både kostnader 
och rykte) och för att möta nya myndighetskrav. Man gör diverse uppdateringar 
exempelvis med anledning av bristande tillgång på komponenter eller material 
och tekniska framsteg. Uppdatering av produkter efterfrågas av kunden även 
om det egentligen inte finns ny funktionalitet, däremot medför den snabba 
teknikutvecklingen att man alltid kan göra befintliga produkter mindre och 
billigare än tidigare. Maquets huvudprodukt mjukvaruuppdateras årligen; det är 
så gott som bara dessa projekt som görs på rutin. Det man enligt Björkman 
helst vill hålla på med är att ta fram ny funktionalitet hos befintliga och nya 
produkter, men det är olika från år till år vilken typ av projekt som dominerar. 
Utöver rena utvecklingsprojekt löper dessutom ständigt ett antal 
kostnadssänkningsprogram. 

5.3.7 RUTINER FÖR UTVECKLINGSPROCESSEN 

Då alla moduler som är nödvändiga till ett projekt är färdigställda kan man dra 
igång med som Björkman benämner det verkliga utvecklingsarbetet. Detta 
fortsatta arbete är uppdelat i fyra huvudsakliga ”mile stones” och har sin början i 
vad Björkman kallar konceptutveckling, vilket följs av systemdesign, konstruktion samt 
en slutpunkt där allt släpps till produktionsavdelningen. Under projektets gång 
finns mängder med så kallade ”review points”, där man med utvecklingschefen 
stämmer av att arbetet går som planerat. Varje segment innehåller en otrolig 
mängd formellt definierade aktiviteter som man måste ta sig igenom. Redan 
relativt tidigt i processen börjar man med djurförsök i samarbete med sjukhus 
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och, då man har en mer fullständig prototyp som visserligen är långt ifrån 
producerbar, även kliniska prövningar. Djurförsöken är alltid föremål för en 
prövning i en etisk kommitté. 

Det finns enligt uppgift även steg på en högre nivå där man ska ha klart för sig 
vad marknaden ställer för krav på specifikationer – allt måste klara en CE-
märkning innan det tas i produktion. Kraven bryts ner till specifika krav för 
varje modul och vad det i detalj betyder för alla dess inneboende delar, 
inklusive användargränssnitt och mjukvara och deras samverkan. Till skillnad 
från forskningsprojekt, i vilka det sållas friskt bland idéerna, är risken väldigt 
liten att ett utvecklingsprojekt stoppas helt. Går man inte vidare beror det 
istället på att man behöver mer tid. Innan dess att den nyligen framtagna 
produkten kan börja tillverkas måste alla produktionsunderlag göras klart, något 
som enligt Björkman är ”ett jättejobb”. Dessa underlag är bra mycket mer 
komplicerade än en enkel ritning. Snarare utgörs de av delar av en hel struktur, 
ett flöde som man behöver gå igenom för att kunna tillverka produkten – detta 
är den egentliga slutprodukten av Utvecklings arbete. 

 Förstudier
• Utveckling av nya moduler, tekniska komponenter för 
framtida bruk

• Löper parallellt med produktutveckling

Konceptutveckling
• Framtagande av översiktliga specifikationer
• Mile stones, review points

Systemdesign
• Att få alla ingående delar att fungera tillsammans
• Mile stones, reviewpoints

Konstruktion
• Hård‐ och mjukvaruutveckling
• Färdig produkt klar att föra vidare till Produktion
• Sammanställning av produktionsunderlag

Figur 17: Formella steg för innovationsprocessen inom Utveckling (egen illustration) 
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5.3.8 PATENT OCH DOKUMENTATION 

Redan i idéstadiet brukar man på MCC ansöka om mängder av patent för att 
försvåra för konkurrenter att kopiera teknologierna och det fortsätter man med 
under hela innovationsprocessen, ändå fram till den färdiga produkten. 
Innovationerna skyddas sedan genom fortlöpande förbättringar som ger 
upphov till mängder av kringpatent. Varje patent föregås även av omfattande 
försök att kringgå det, för att förebygga liknande handlingar av konkurrenter.  
Enligt uppgift ansöker man i regel alltid om patent; Psaros tror inte på strategin 
att försöka hålla innovationer hemliga istället för att söka patent, även om det 
har förekommit också hos Maquet. Han berättar stolt att Forskning står för 
omkring 90 procent av de 15-20 patent som företaget ansöker om årligen. För 
att stimulera antalet patent betalas en särskild bonus på 4 500 kr ut till den 
anställda som skickar in en ansökan, och ytterligare 20 000 kr då patentet 
beviljas. Därtill tillkommer ett visst belopp för varje nytt land som patentet 
omfattas av. Under Siemenseran delade man även ut ett pris till årets 
uppfinnare, en titel som Psaros en gång i tiden kunde stoltsera med, som bland 
annat krävde att 80 procent av ens patent kom till användning på produktsidan. 
Under Getinges ägande har man övergått till att dela ut plaketter på 
kvartalsmötena. Huruvida dessa incitament enbart leder till en mängd onödiga 
patent kan dock Psaros inte svara på. Däremot är han i alla fall säker på att det 
leder till att fler patentansökningar görs. Han får medhåll från Björkman som 
uppger att man även på Utveckling ansöker om många patent rörande både 
produkter och processer, samt att de anställda även där har tillgång till 
belöningssystemet. 

Utöver själva patenten producerar de, i Psaros mening, en oerhörd mängd 
dokumentationstexter över allt de gör inklusive ritningar, konstruktioner och 
resultat från de många testerna. Detta gör man dels för internt bruk, men även 
för att kunna visa allt man gjort i händelse av att man vid ett senare tillfälle 
skulle stöta på skepticism från myndigheter och dylikt. Nackdelen med en så väl 
tilltagen dokumentation är kostnaden som Psaros uppskattar till skyhöga 25-30 
procent av Forsknings kostnader. 

5.3.9 NYA INCITAMENT FÖR NYA TEKNIKER 

Patientens behov och hälsa är, och kommer med största sannolikhet alltid vara, 
de största drivkrafterna till fortsatt forskning inom fältet medicinsk teknik. Den 
servostyrda ventilatorn och nu NAVA-teknologin är två exempel på ban-
brytande koncept med användning inom akutsjukvården och intensivvården 
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som båda sätter patientens välbefinnande i centrum. På senare år har dock två 
andra faktorer kommit att spela en allt viktigare roll och ställer samtidigt nya 
krav på den medicinska teknik som efterfrågas. Skenande kostnader inom 
vården är ett problem som ständigt gör sig påmint. Som en följd söker upp-
handlare med ljus och lykta efter alla produkter som sägs öka effektivitet och 
kapa kostnader. Likaså har diskussioner kring miljön fått en alltmer aktuell ställ-
ning i dagens samhälle; aldrig tidigare har det funnits en lika stark konsensus i 
alla kretsar kring människans kraftfulla påverkan på vår planet samt att det är 
bråttom att agera för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. Självklart 
spiller detta även över på sjukvården och på medicinsk teknik vad gäller bland 
annat energiåtgången och i de fall man ser någon särskild miljöpåverkan. 

Psaros vidhåller att patienthälsa, kostnad och miljö knappast behöver vara var-
andras motsatser. Istället hävdar han att dessa faktorer snarare hänger ihop och 
att man oftast har som mål att tillgodose samtliga intressenters behov. För att 
illustrera sin ståndpunkt berättar han om Maquets nya anestesimaskin som 
visades för omvärlden i och med en publicering i en tidskrift i november 2007. 
Maskinen, en produkt av sju års forskning inklusive djurförsök i Uppsala, ska 
enligt uppgift utklassa konkurrenterna vad gäller effektivitet sett till utsläpp av 
halogena anestesigaser. För det första leder minskade utsläpp till mindre miljö-
påverkan; inte bara ozonlagret utan även vårdpersonalen tar skada av dessa 
gaser. För det andra gör den ökade effektiviteten att patientens nedsövning 
underlättas enormt med större välmående, mindre risker och snabbare åter-
hämtning som följd vilket tar oss till den tredje punkten. Liksom med NAVA-
tekniken tror Psaros att den nya anestesimaskinen i vissa fall kan göra att 
patientens sjukhusvistelse kan räknas i dagar istället för veckor. Varje dygn i en 
intensivvårdsbädd motsvarar enligt Psaros en kostnad på ungefär 40 000 kr. 
Dessutom tillkommer en besparing i rena gaskostnader. Att Maquets produkter 
medför besparingar är lätt att visa genom empiriska studier, menar Psaros, och 
tillägger att just den här typen av undersökningar är mycket populära som ämne 
för doktorander. Däremot verkan han något oroad av att han har märkt en 
tydlig nedgång i antalet studenter som vill doktorera, något han tror kan ha att 
göra med förändringar i deras ekonomiska förutsättningar.  

5.3.10 SAMORDNAD FORSKNING INOM GETINGE 

Om Psaros har något att önska vad gäller den forskningsverksamhet, vars upp-
byggande han har varit en så viktig del i, så är det att skapa en större forsknings-
enhet över hela Getingekoncernen. Förebilden för en sådan strategi är Siemens 
lika gigantiska som framgångsrika koncerngemensamma forskningsbolag. Hit-
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intills har dock idén mötts av motstånd från ledningen, med det främsta argu-
mentet att Getinges cirka 8000 anställda än så länge är för litet och knappast 
jämförbart med Siemens uppåt en halv miljon anställda globalt. Storleks-
argumentet har visserligen sina poänger, menar Psaros, men konstaterar sam-
tidigt att när Siemens beslöt sig för att satsa på denna typ av forskningsstrategi 
var företaget var fortfarande relativt litet, med 6700 anställda – alltså betydligt 
färre än vad man har på Getinge idag. Psaros ser klara fördelar med en sådan 
struktur, vilken han tror skulle möjliggöra stora samordningsvinster på många 
områden och undvika mycket av det dubbelarbete som sker idag. Han tar som 
exempel upp den forskning kring tryckgivare och trycksensorer som idag åter-
finns separat inom samtliga av Getinges tre huvuddivisioner. Björkman är dock 
inte lika övertygad, utan är snarare inne på ledningens linje med att en koncern-
gemensam utvecklingsavdelning inte skulle innebära någon betydande fördel; 
man har helt enkelt för små volymer i dagsläget för att det skall löna sig. Visst 
håller han med om att vissa liknande kompetenser finnas på flera ställen, men i 
det stora hela håller man enligt honom på med mycket skilda typer av teknolo-
gier inom Getinge. Snarare borde man i större utsträckning göra externa sam-
arbeten vad gäller komponenter och i den mån det är möjligt köpa in från den 
fria marknaden. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt ämnar vi sammanfatta våra resultat 
samt föra en diskussion kring vår studie och dess 
inneboende delar. Vårt initiala kartläggningsarbete 
och den resulterande klassificeringen av 
medicinsktekniska företag tar oss vidare till en 
diskussion om innovation inom branschen i 
allmänhet och i Getingeföretaget Maquet Critical 
Care i synnerhet. Vår förhoppning är att 
kombinationen av dessa tätt hopsittande delar av ny 
kunskap ska leda till en ökad förståelse och i 
slutändan gynna den medicinsktekniska branschen 
som helhet. 

  

95 
 



6.1 Sammanfattande diskussion och slutsatser 
kring klassificeringsarbetet 

De övergripande målsättningarna med denna del av arbetet är att med hjälp av 
klara och tydliga definitioner först definiera vilka typer av verksamheter som 
egentligen tillhör den medicintekniska industrin, sedan avgöra vilka av dem som 
kan räknas som svenska, för att slutligen kartlägga och klassificera dessa. När 
det kommer till definitionerna, har vi gjort tämligen distinkta avgränsningar där 
det i vissa fall visat sig enklare att klargöra vad som inte är medicinsk teknik än 
vad som är det – även om det i svensk lag definieras i detalj vad som 
kännetecknar en medicinteknisk produkt kanske en betydligt enklare definition, 
inspirerad av diskussionen kring life science-begreppet, helt enkelt skulle kunna 
sägas lyda: ”medicinsk teknik innefattar alla hälsoförbättrande teknologier som 
inte kan hänföras till läkemedels- och bioteknikssfären”. Vår förhoppning är att 
denna uppsats kan bidra till större konsensus i denna begreppsdiskussion, och 
därmed hjälpa till med undanröjandet av en onödig, men ändå förvånansvärt 
betydande, bromskloss för branschens vidareutveckling. Vissa gränsdragningar 
är, som konstaterats, inte helt lätta att göra – tydligast är kanske detta i fallet 
med in vitro diagnostik – och mycket talar för att en fortsatt sammanväxt av 
olika discipliner kommer att bidra till uppkomsten av ytterligare 
definitionsmässiga gråzoner. Betydligt mindre kontroversiellt anser dock vi vår 
definition av vad som kännetecknar ett svenskt medicintekniskt företag vara; i 
dagens globaliserade värld menar vi att ägande genom en svensk medborgare 
(samt institution eller företag), huvudkontor i Sverige eller listning på en svensk 
börslista utgör en mycket rimlig avgränsning. 

Med hjälp av dessa definitioner, har vi kunnat skapa oss en tämligen god bild av 
hur den svenska medicintekniska industrin är beskaffad. Ett första 
konstaterande är att det handlar om en relativt stor mängd företag, med vitt 
skilda verksamheter – i vissa fall finns även stora skillnader mellan de olika 
divisionerna inom enskilda företag. Räknar man med ett antal mindre 
uppstartsföretag, uppgår det totala antalet företag till uppemot 300, med en 
sammanlagd omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Ett viktigt tillägg måste 
dock göras till dessa siffror: merparten av försäljningsintäkterna finns 
koncentrerade till de största företagen. Räknar vi samman intäkterna för de tio 
största, kommer vi upp i 90 procent av industrins totala omsättning; tar vi även 
med de nästföljande 15 företagen kommer vi upp i 95 procent (se appendix). 
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Högteknologiska 
elektroniska 

system

Tillämpad 
materialteknologi

Mekaniska och 
ergonomiska 
lösningar

Mjukvara och IT‐
system

Vår analys har i och med detta kom-
mit att kretsa kring de 25 största 
företagen, som kartlagts med avseen-
de på vilken av fyra typer av affärs-
logiker som är den viktigaste för deras 
verksamhet, hur deras produktportfölj 
är uppbyggd och hur produkterna i 
den är beskaffade, samt de olika 
typer kunder de vänder sig mot. 
Dessa olika parametrar menar vi, 
efter ingående studier av industrin 
och intervjuer med såväl branschfolk 
som andra auktoriteter, på ett effektivt sätt täcker in de viktigaste aspekterna 
när det kommer till olika skillnader och likheter företagen emellan. Analys av 
den från kartläggningen erhållna företagsdatan bekräftar detta, och ger oss fyra 
tydliga grupperingar; klasser, om man så vill: (1) Högteknologiska elektroniska 
system, (2) Tillämpad materialteknologi, (3) Mekaniska och ergonomiska lösningar samt 
(4) Mjukvara och IT-system (figur 4). 

   Figur 18: Identifierade medicintekniska företagsklaser 

Företagen inom dessa grupper uppvisar en rad gemensamma drag, och har i 
mångt och mycket liknande förutsättningar för sin verksamhet. Detta visar sig 
också manifesteras genom tämligen liknande resultat för vissa av de kvantitativa 
mått – omsättningstillväxt, rörelsemarginal och FoU-andel – som användes i 
samband med tidigare klustringsförsök. Klassificeringen kan därmed utnyttjas 
inte bara för att få en god överblick över hur branschen ser ut idag, utan också 
som ett verktyg för de aktörer som verkar inom den. I arbetet att med att för-
bättra förutsättningarna för en fortsatt framgångsrik svensk medicinteknisk 
industri bedömer vi den potentiella nyttan som stor – genom en fortsatt 
kartläggning av företagen inom respektive klass ökar möjligheterna till 
klasspecifika lärdomar och utbyten av erfarenheter. Här finns stora möjligheter 
till ny forskning och utredningar om så kallade ”best practices” inom områden 
som exempelvis produktion eller forskning och utveckling. Ytterligare ett exem-
pel på användningen av denna typ av klassificering är som hjälpmedel för olika 
typer av investerare, i deras sökande efter lämpliga företag att jämföra med i 
deras bedömningar av intressanta investeringsobjekt inom den medicintekniska 
branschen. 
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6.2 Innovationsmodellerna och medicinteknisk 
innovation 

Till att börja med kan vi konstatera att innovation i medicinsk teknik inte är 
någon homogen aktivitet, till skillnad från vad som beskrivs i de länge domine-
rande enkla, linjära innovationsmodellerna. På ett allmänt plan är det uppenbart 
att innovation i sammanhanget stimuleras av både framsteg inom vetenskaplig 
kunskap och ingenjörskonst, och av efterfrågan för hälsoförbättrande teknolo-
gier; varken den renodlat teknologidrivna modellen eller dess marknadsmässiga 
motsvarighet räcker därmed ensamma till för att erbjuda en tillfredställande för-
klaringsmodell. Ett företag som låter sitt innovationsarbete styras av en 
ofullständig och alltför ensidig syn på processen, utsätter sig därmed för olika 
typer av risker. Med en tro på att all framgång kommer ur stora satsningar på 
teknologiska framsteg och en agenda till fullo bestämd av forskare, kommer 
risken att de resulterade innovationerna inte fyller behoven som finns hos de 
faktiska användarna. Är fokus alltför stort på radikal, ur ett forskningsperspek-
tiv kanske mer spännande, innovation kan företaget missa att ta vara på de 
möjligheter som finns associerade med inkrementell innovation. Att å andra 
sidan låta marknadssidans prioriteringar vara avgörande för innovationsarbetet 
kan leda till att för stor vikt läggs vid kundernas åsikter och att inkrementella 
förbättringar tar upp all ansträngning – risken är då istället att företaget på sikt 
tappar sin konkurrensförmåga, och kanske ”missar tåget” för nästa stora tekno-
logiska förändring. Utöver dessa betänkligheter, saknar ovannämnda modeller 
någon typ av mekanism för att beskriva den, för i synnerhet medicinsk teknik, 
kritiska återkoppling som sker mellan de olika utvecklingsstegen, samt betydel-
sen av den feedback som fås av slutanvändarna. 

I en medicinteknisk kontext är det snarast kopplingsmodellen – med det något 
mer kompletta mönstret av marknadssignaler, teknologisk överföring och feed-
back mellan olika funktioner – som erbjuder den mest tillfredställande och 
allmängiltiga förklaringsmodellen.  

Kanske är det även rimligt att komplettera den genom att lägga till visst funk-
tionellt överlapp, för att på så sätt fånga de två senaste decenniernas tendens 
mot större integration under produktutvecklingsstadiet. Naturligtvis innebär 
även en sådan modell alltjämt en kraftig förenklad bild av verkligheten; 
processen är fortfarande uppdelad i någorlunda distinkta steg, i vissa avseenden 
långt från innovationsprocessens faktiska komplexitet. Betydligt mer avance-
rade modeller har formulerats, exempelvis av Rothwell (2001), vilka på ett än 
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mer komplett sätt försökt täcka in den stora mängd av potentiella parametrar 
som inverkar på processen. I takt med att allt fler egenskaper introduceras, 
förloras dock överblicken allt mer. Styrkan i kopplingsmodellen är att den trots 
sin relativa enkelhet klarar av att beskriva de flesta egenheterna inom medicin-
teknisk innovation. 

Samtidigt som kopplingsmodellen torde kunna tillämpas för att beskriva 
majoriteten av innovationsprocesserna inom området, är det värt att beakta de 
skillnader som finns mellan de olika grupperna av företag inom den medicin-
tekniska sektorn. Den stora interna mångfalden gör att det rimligtvis kan göras 
viktiga särskiljanden gällande betydelsen av respektive innovationsmekanism, 
teknologisk push och efterfrågan via marknadens krafter. Vikten av att hålla sig 
ajour med den senaste teknologiska utvecklingen, torde stå i proportion till ni-
vån på den teknologi som utgör grunden i företagets produkter. Förmodligen är 
således innovationsverksamheten i mindre forskningsberoende, och mer 
produktionsorienterade, medicintekniska företag mer beroende av signaler från 
marknaden. Senare modeller, inriktade på att med hjälp av funktionell integra-
tion och parallell utveckling effektivisera det industriella innovationsarbetet, är 
förmodligen en bra vägledning i dessa fall. Även i högteknologiska företag är 
den, som antyddes ovan, även användbar för att beskriva viktiga principer inom 
själva produktutvecklingsdelen av processen – detta visade även fallstudien av 
avdelningen Utvecklings arbete på Maquet Critical Care. 

6.3 Egenskaper kännetecknande 
medicinteknisk innovation 

Teknologier med medicinsk anknytning är i allmänhet beroende av samspelet 
mellan tre huvudaktörer: akademi, industri och sjukvård. Till detta kommer 
vissa liknande förutsättningar, i form av exempelvis hårda regulatoriska krav 
gällande säkerhet och bevisad effektivitet. Gemensamma nämnare till trots, 
tycks innovation inom det medicintekniska området skilja sig markant jämfört 
med den som sker inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Visserligen kräver 
innovation också inom dessa sektorer samverkan mellan olika vetenskapliga 
discipliner, men för medicinteknisk innovation är beroendet av interdisciplinär 
forskning av en helt annan natur. Inte bara krävs interaktion mellan ett antal 
vitt skilda discipliner – ofta utnyttjas teknologier som redan utvecklats ämnade 
för användning inom helt andra områden än de biomedicinska, vilka sedan 
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omarbetas och vidareutvecklas för medicinska syften. Detta leder till 
teknologisk överföring som är många gånger större i både omfattning och 
variation. Framgångsrik utveckling av en medicinteknisk teknologi kräver ofta 
nära samarbete mellan ett växande antal individer med olika yrkesmässiga 
bakgrunder. 

Inte bara disciplinära gränser behöver korsas: det andra utmärkande draget är 
ett ökat behov av samarbete mellan olika institutioner. Interaktioner mellan 
universitet, akademiska sjukhus och den industriella sektorn utgör en viktig 
grundbult i den medicinska innovationsprocessen. Samtliga parter har goda skäl 
att delta, och blandningen av intressenternas motiv och särskilda förutsättningar 
ger upphov till ett för medicinteknisk innovation kännetecknande 
interorganisatoriskt samspel. Detta har historiskt sett lett till en mer eller 
mindre innovationspositivt konsensus, präglat av företagens behov av kliniska 
samarbeten, läkares behov av nya teknologiska lösningar samt statusfrågor i 
form av dels interdisciplinär konkurrens mellan medicinska specialister och dels 
mellan sjukhus. Vikten av hur ersättningssystemens utformning är beskaffad, är 
ofrånkomligen en central punkt när det kommer till medicinteknisk innovation, 
vad gäller såväl inriktning som intensitet; likaså spelar olika typer av regleringar 
en avgörande roll.  

6.4 Innovationsstyrning på Maquet Critical Care 

Genom att titta närmare på vår fallstudies empiriska rön utifrån perspektiven i 
tidigare beskriven innovationsteori, vet vi mer om hur väl dessa teoretiska 
förutsättningar stämmer överrens på den faktiska innovationsstyrningen i en 
högteknologisk medicinteknisk verksamhet som Maquet Critical Care. Som 
tidigare diskuterats är detta dock inte fallstudiens primära syfte; snarare utgörs 
det av värdet i själva kartläggningen av divisionens innovationsprocesser, och 
de tankar och åsikter som lyfts fram kring dessa. Ändock vill vi se huruvida de 
teoretiska förutsägelserna visar sig gälla också i denna kontext. Vår tidigare 
kartläggning identifierar Maquet som ett med alla mått mätt framgångsrikt 
företag och divisionen Critical Care utgör inget undantag. Samtidigt har vi i vår 
fallstudie fått klart för oss att Maquet Critical Care är ett innovativt företag som 
producerar en uppsjö av såväl nya produkter och produktförbättringar som 
patent. Innovationsteorin förutspår en stark korrelation mellan ett företags 
prestation och dess innovationskraft i form av och antalet nya produkter. 
Företagets representanter ger uttryck för samma syn – innovationskraften är en 
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viktig förklaring till divisionens framgångar. Det står klart att tydliga samband 
finns mellan vad som förespråkas i litteraturen kring innovationsstyrning och 
hur innovationsarbetet är organiserat inom Getingedivisionen Maquet Critical 
Care. I analysen av fallstudien åskådliggörs detta genom att en indelning efter 
de fyra nyckeldimensioner som anges i avsnittet om effektiv 
innovationsstyrning. 

6.4.1 STRATEGI 

Föga överraskande, tycks ett strategiskt perspektiv genomsyra Maquet Critical 
Cares syn på innovation. På den högre strategiska nivån kan det konstateras att 
man är medvetna om problematiken kring det så kallade innovatörens dilemma 
och vikten av satsningar på såväl radikal som inkrementell innovation. Upp-
delningen av innovationsorganisationen i två huvudavdelningar, Forskning 
respektive Utveckling, är en viktig del av Maquet Critical Cares innovations-
strategi och understryker att engagemanget för banbrytande innovation finns 
även på ledningsnivå. Genom separationen av resurstilldelningen för de olika 
verksamheterna medges en, enligt forskningschefen Psaros, relativt stor frihet 
för Forskning att satsa på nya och obeprövade tekniker. Kombinationen av en 
någorlunda hög grad av självständighet med ett visst mått av djärvhet, har 
tidigare möjliggjort revolutionerande innovationer som den servostyrda venti-
latorn – och mer nyligen utvecklingen av den lovande NAVA-teknologin.  

Vidare leder MCC:s uppdelade FoU-organisation till att en FoU-chef förbi-
kopplas då Forskning vill föra diskussioner med företagets högsta ledning. För-
utom en effektiv kommunikation demonstrerar man härigenom att man ser på 
innovation – och i synnerhet Forskning – som mycket viktig ur ett strategiskt 
perspektiv. I denna uppdelning finns en klar skillnad i strategi mellan Maquet-
divisionerna, där de övriga verksamheterna präglas av betydligt mindre, mer 
”traditionella”, sammanslagna forsknings- och utvecklingsavdelningar. Sett i 
ljuset av teorierna gällande effektiv innovationsstyrning, är detta resultatet av 
hur innovationsstrategin hos Maquet Critical Care anpassats till de övergripande 
teknologiska och affärsmässiga förutsättningar som präglar verksamheten; för 
att behålla ”spjutspetsen” inom högriskområdet livsuppehållande system krävs 
stora, och därtill välriktade, investeringar. Vid beslut kring dessa större, mer 
strategiska satsningar involveras också Maquets ledning samt i vissa långtgående 
fall, såsom med NAVA-teknologin, även styrelsen för Getinge. På detta sätt 
avser man säkerställa att företagets innovationsarbete ligger i linje med visionen 
om koncernens långsiktiga utveckling. 
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6.4.2 OPERATIONELL INNOVATIONSSTRATEGI 

För att framgångsrikt kunna driva forskning och utveckling framåt räcker det 
inte att verksamheten besitter tekniska resurserna, i form av bland annat männi-
skor, kunskap och utrustning, om man samtidigt saknar den organisatoriska 
kapaciteten för att hantera och styra dem. Behovet av stadgar och rutiner är 
speciellt stort inom forskning, som istället för att generera nya produkter ofta 
riskerar att rinna ut i ett planlöst sökande efter den för forskaren mest 
spännande uppfinningen. På Maquet Critical Care lägger man stor vikt vid för-
mågan att upprätthålla och vidareutveckla effektiva mekanismer och strukturer 
för implementeringsmomentet i innovationsprocessen. Detaljerade process-
kartor finns för varje liten del i den process som styr innovation och dessutom 
har man en tydlig beskrivning av det övergripande flöde som ska ta en idé hela 
vägen till en färdig produkt. 

Som en parentes kan vi nämna att vi under vår intervju med MCC:s forsknings-
chef, Georgios Psaros, kunde urskilja en viss oro att den forskningsprocess som 
han byggt under sin mångåriga karriär inom koncernen i viss utsträckning var 
bunden till honom som person. Han var helt enkelt osäker på i vilken riktning 
forskningsverksamheten skulle utvecklas efter det att han går i pension, vilket i 
dagsläget inte verkade ligga allför långt i bort. Dock menar teorin att detta 
personberoende är en av de saker som dokumenterade rutiner och processer är 
till för att undergräva. Det återstår att se huruvida Psaros oro är befogad eller 
ej. 

6.4.3 EFFEKTIVA EXTERNA FÖRBINDELSER 

En grundpelare för ett framgångsrikt och långsiktigt innovationsarbete är, enligt 
gällande innovationsteori, förmågan att kunna bygga upp och bibehålla 
effektiva externa förbindelser. Vikten av att kunna utnyttja kompetenser och 
tillgångar utan för den egna organisationens väggar är avgörande i så gott som 
alla skeden i en lyckad innovationsprocess. De externa förbindelserna spelar en 
mycket viktig roll i både det som innefattar själva forskningen, från 
idégenerering till framtagandet av en prototyp, men även under 
produktutvecklingens senare faser. Vår fallstudie av Maquet Critical Cares 
innovationsarbete, inklusive hur man arbetar inom både forskning och 
utveckling, visar på väl utvecklade kopplingar till externa parter som man även 
är väldigt duktig på att använda sig av i innovationsprocessens olika delar. Detta 
ligger väl i linje med vad teorin avser som en förutsättning för väl fungerande 
innovationsarbete. 
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I forskningens startfas utförs i regel någon form av idégenerering. Alstrade 
idéer leds genom innovationsprocessen som förutom förfining av koncept även 
fungerar som en selektionsprocess där antalet idéer som tas vidare till nästa steg 
ständigt minskar. I allmänhet leder bara en bråkdel av dessa idéer till en färdig 
produkt vilket ställer höga krav på forskare att ta fram så många embryon till 
produkter som möjligt. Även i en forskningsintensiv organisations som MCC, 
vars forskningsavdelning kan anses stor relativt resterande verksamhet, skulle 
man utan att hämta inspiration och färdiga idéer från yttre källor antagligen ha 
svårt att kunna producera nya innovationer med dagens frekvens. De externa 
källorna till idéer fungerar här inte bara som ett medel för att höja antalet idéer, 
men även dessas kvalité. Forskarna kan nämligen, vid sidan om att komma på 
egna idéer, i sitt sökande av omvärlden på nya rön även utföra en kritisk 
sållning redan i ett tidigt stadium. 

Dessutom är externa förbindelser ett utmärkt sätt för Maquet att bredda sin 
kompetens – som tidigare diskuterats så medför medicinskteknik verksamhet i 
allmänhet höga krav på multidisciplinärt kunnande, något som annars kan vara 
svårt att möta internt i en mindre organisation. Medicinskteknika produkter 
lyder som i MCC:s fall under många regleringar, däribland kravet på kliniska 
prövningar, vilket medför att ständiga samarbeten med sjukvården inte går att 
undvika. MCC har dock tagit detta samarbete steget längre och kan bland annat 
åtnjuta fördelar som direkt feedback från användare av deras produkter på 
flertalet sjukhus, såväl som rådgivning från aktiva läkare. 
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8.1 De till omsättningen 100 största svenska 
medicintekniska företagen 

   Företag  Omsättning 
(MSEK) 

Anställda 
(Totalt) 

Klass 

1  Gambro Renal Products  10 784 7 015 Högteknologiska elektroniska system 

2  Mölnlycke Health Care  6 934 5 915 Tillämpad materialteknologi 

3  Nobel Biocare  5 577 1 993 Tillämpad materialteknologi 

4  Elekta  4 525 2 031 Högteknologiska elektroniska system 

5  Getinge Infection Control  4 300 2 791 Högteknologiska elektroniska system 

6  Getinge Extended Care  3 200 1 754 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

7  Astra Tech  2 674 1 800 Tillämpad materialteknologi 

8  Getinge MS Surgical Workplaces  2 590 1 621 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

9  Gambro BCT  2 306 1 686 Högteknologiska elektroniska system 

10  Getinge MS Critical Care  1 600 1 002 Högteknologiska elektroniska system 

11  Permobil  985 506 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

12  Lifco AB  823 294 Tillämpad materialteknologi 

13  Etac  811 422 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

14  Getinge MS Cardiopulmonary  580 363 Högteknologiska elektroniska system 

15  Radi Medical Systems  432 323 Högteknologiska elektroniska system 

16  Liko Vårdlyft  412 206 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

17  Sectra Imtec (ex. Mamea)  411 219 Mjukvara och IT‐system 

18  Human Care  223 101 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

19  Atos Medical  205 116 Tillämpad materialteknologi 

20  Ortivus  200 172 Mjukvara och IT‐system 

21  Breas Medical  188 87 Högteknologiska elektroniska system 

22  Dolomite  165 50 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

23  Cefar Medical  154 102 Högteknologiska elektroniska system 

24  Arcoma  122 58 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

25  Camp Scandinavia  115 59 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

26  Autoadapt  105 223 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

27  Cambio HS  86 108 Mjukvara och IT‐system 

28  Elos Medical AB  85 94 Tillämpad materialteknologi 

29  Mentice AB   78 36 Högteknologiska elektroniska system 

30  Anatomica AB  74 13 Tillämpad materialteknologi 

31  Mercado Medic AB  74 28 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

32  Raysearch Laboratories AB  72 27 Mjukvara och IT‐system 
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   Företag (forts.)  Omsättning 
(MSEK) 

Anställda 
(Totalt) 

Klass 

33  Carmel Pharma AB   70 47 Tillämpad materialteknologi 

34  Stille Operation  69 24 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

35  Sectra Mamea  65 65 Högteknologiska elektroniska system 

36  Proton Caretec AB  64 38 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

37  Panthera Production AB  60 23 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

38  CMA Microdialysis AB  59 66 Högteknologiska elektroniska system 

39  Unfors Instruments AB  58 20 Högteknologiska elektroniska system 

40  TR Equipment AB  58 48 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

41  Anatomic SITT AB  57 24 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

42  Comfort System Scandinavia AB  56 14 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

43  Cellcomb AB  55 22 Tillämpad materialteknologi 

44  Swereco Rehab AB  55 9 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

45  Prostalund AB  53 51 Högteknologiska elektroniska system 

46  Alldental Q & Co AB  48 6 Tillämpad materialteknologi 

47  Stille Instrument  47 17 Tillämpad materialteknologi 

48  Perimed AB  46 42 Högteknologiska elektroniska system 

49  Romedic AB, Ross Medical Equipment  46 18 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

50  Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter  46 19 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

51  Swemac Orthopaedics AB  45 12 Tillämpad materialteknologi 

52  Järven Plast & Smide AB  43 13 Tillämpad materialteknologi 

53  Hammarplast Medical AB  41 23 Tillämpad materialteknologi 

54  Nordiska Dental AB  41 17 Tillämpad materialteknologi 

55  Artema Medical AB  39 17 Högteknologiska elektroniska system 

56  Kanmed AB  34 5 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

57  BioMain AB  34 12 Tillämpad materialteknologi 

58  Swemac Medical Appliances AB  33 9 Högteknologiska elektroniska system 

59  Tarsus Products AB  32 31 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

60  Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB  32 31 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

61  Swemed Lab International AB (Vitrolife)  32 27 Tillämpad materialteknologi 

62  Neoventa Medical AB  31 22 Högteknologiska elektroniska system 

63  Aerocrine Aktiebolag   31 31 Högteknologiska elektroniska system 

64  Swereco Industri AB  30 34 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

65  RTI Electronics AB  28 17 Högteknologiska elektroniska system 

66  SaniCare AB  27 7 Tillämpad materialteknologi 

67  Belas AB  26 22 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

68  Ardent AB  26 10 Tillämpad materialteknologi 

69  Pharma Systems Ps AB  25 9 Tillämpad materialteknologi 

70  Anmedic AB  25 12 Högteknologiska elektroniska system 

71  Hermes Medical Solutions AB  25 13 Mjukvara och IT‐system 

72  Care Of Sweden AB  22 8 Tillämpad materialteknologi 

73  AB Eica   22 25 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

74  Hedemora Anpassning AB  20 14 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

75  Scanflex Medical AB  20 2 Tillämpad materialteknologi 
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   Företag (forts.)  Omsättning 
(MSEK) 

Anställda 
(Totalt) 

Klass 

76  Oscar Instrument AB  19 14 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

77  Ally‐Tec Aktiebolag   18 4 Högteknologiska elektroniska system 

78  Triacon Scientific AB  18 9 Högteknologiska elektroniska system 

79  DX Plastic AB  17 13 Tillämpad materialteknologi 

80  Jolife AB  16 17 Högteknologiska elektroniska system 

81  Scandmed/Scandinavian Medical Jw AB  16 8 Högteknologiska elektroniska system 

82  Phasein AB  15 23 Högteknologiska elektroniska system 

83  LVI Low Vision International AB  15 32 Högteknologiska elektroniska system 

84  B.I.M.A. Plastteknik AB  15 4 Tillämpad materialteknologi 

85  J.H. Orsing AB  14 7 Tillämpad materialteknologi 

86  Medicvent AB  14 7 Tillämpad materialteknologi 

87  Remeda AB  14 10 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

88  Surgical Science Sweden AB  13 7 Högteknologiska elektroniska system 

89  Aspira Medical AB  13 9 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

90  Gridline AB  13 9 Tillämpad materialteknologi 

91  Syn Support Nordic Production AB  11 4 Högteknologiska elektroniska system 

92  RINI Ergoteknik AB  11 8 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

93  GATE Rehab Development AB  11 4 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

94  Cad.esthetics AB  11 6 Tillämpad materialteknologi 

95  AB Germa   11 21 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

96  Quickels Systems AB  11 6 Högteknologiska elektroniska system 

97  Bone Support AB  11 11 Tillämpad materialteknologi 

98  Spectracure AB  11 5 Högteknologiska elektroniska system 

99  Edsbergs Rullstolstillbehör AB  11 11 Mekaniska och ergonomiska lösningar 

100  Svenska Dentorama AB  10 5 Tillämpad materialteknologi 

   Summa  53 001 32 445   

 

Högteknologiska elektroniska system  Omsättning 
(MSEK) 

Anställda 
(Totalt) 

Antal 
företag 

Summa  25 557 15 903 31 

           
Tillämpad materialteknologi  Omsättning 

(MSEK) 
Anställda 
(Totalt) 

Antal 
företag 

Summa  17 051 10 519 30 

           
Mekaniska och ergonomiska lösningar Omsättning 

(MSEK) 
Anställda 
(Totalt) 

Antal 
företag 

Summa  9 598 5 484 34 

           
Mjukvara och IT‐system  Omsättning 

(MSEK) 
Anställda 
(Totalt) 

Antal 
företag 

Summa  793 539 5 
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49%

32%

17%

2%

Fördelning efter antal anställda

Högteknologiska 
elektroniska system

Tillämpad 
materialteknologi

Mekaniska och 
ergonomiska lösningar

Mjukvara och IT‐system

 

48%

32%

18%

2%

Fördelning efter omsättning

Högteknologiska 
elektroniska system

Tillämpad 
materialteknologi

Mekaniska och 
ergonomiska lösningar

Mjukvara och IT‐system

 

31

30

34

5

Antal företag per grupp

Högteknologiska 
elektroniska system

Tillämpad 
materialteknologi

Mekaniska och 
ergonomiska lösningar

Mjukvara och IT‐system
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9.1 Sammanfattning av kartläggningen 

Företag  Division/ 
dotterbolag 

Inriktning  Affärslogik Antal 
affärs‐
logiker

Verksamhetsdetaljer FDA‐
klass

Off‐
shoring

Omsättning 
(MSEK) 

Oms.‐
tillväxt

Rörelse‐
marginal 

Markn.‐
andel 

Anställda  FoU‐
andel 

Gambro AB  Renal + BCT    2 3 Nej 14 685 9,6% 9,3% 11 000  3,2% 

Gambro  Renal 
Products AB 

Dialys  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 Lund, SE: Tillverkning av 
dialysmaskiner, 
vattenreningsanläggningar och 
torra koncentrat för användning i 
samband med dialysbehandling. 
Även forskning och utveckling inom 
området dialys. Hechingen, DE: 
Produktion av dialysatorer, FoU. 
Produktion sker i ytterligare 8 
länder, oklart dock var och i vilken 
omfattning. 

3 Nej 10 784 8,0% 9,0% 17,0% 7 015  4,6% 

Gambro  BCT AB Aferes  Kunskapsintensiv uppdrag‐
sverksamhet, Montering 

2 FoU/tillverkning: Denver, CO, USA;
Lakewood, CO, USA; Larne, 
Nordirland. 

3 Nej 2 306 15,0% 22,6% 46,0% 1 686  4,6% 

Gambro  Healthcare Driver dialyskliniker, 
omfattas ej av 
definitionen 

Lokal manuell 
tjänsteproduktion 

1 Vårdtjänster 3 ‐ 1 944 17,0% 17,9% ‐ 2 857  ‐ 

Getinge AB   Koncern    4 2,3 Ja 13 316 8,9% 14,9% 7 531  3,6% 

Getinge AB   Medical 
Systems 

Operationsutrustning  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering, 
Personalintensiv process‐
verksamhet 

3 FoU/tillverkning: Rastatt, DE: 
Operationsbord m m; Ardon, FR: 
Operationslampor, takkonsoler; 
Hirrlingen, DE: Förbrukningsvaror 
(Cardiopulmonary); Hechingen, DE: 
Förbrukningsvaror 
(Cardiopulmonary); Suzhou, CN: 
Takkonsoler; Antalya, TR: 
Förbrukningsvaror 
(Cardiopulmonary); Solna, SE: 
Ventilatorer och hjärt‐lungmaskiner 

2,3 Ja 5 500 8,5% 16,0% 30,6% 2 986  6,0% 

115 
 



Getinge AB   Infection 
Control 

Sterilisering  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 FoU/tillverkning: Getinge, SE: 
Tryckkärlstillverkning; Skärhamn, 
SE : Bordsautoklavtillverkning; Rush 
City, US: Montering isolatorer; 
Rochester, US: Montering 
desinfektionsutrustning & 
sterilisatorer; Sutton‐in‐A, GB: 
Montering sterilisatorer; Peiting, 
DE: Montering; Suzhou City, CN: 
Montering desinfektionsutrustning 
& sterilisatorer. FoU: Getinge, SE: 
Kompentenscenter sterilisering; 
Lynge, DK: Kompentenscenter 
renångalstrare; Växjö, SE: 
Kompentenscenter desinfektion; 
Toulouse, FR: Kompentenscenter 
desinfektion; Vendôme, FR: 
Kompentenscenter isolatorer; 
Paris, FR: Kompentenscenter 
elektronstråle sterilisation 

2 Ja 4 300 13,8% 13,0% 25,8% 2 791  2,0% 

Getinge AB   Extended 
Care 

Hygiensystem och 
lyftar 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 FoU/tillverkning: Eslöv, SE: 
Hygiensystem; Wetzlar, DE: 
Hygiensystem; Hamont‐Achel, BE: 
Aktiva golvlyftar; Magog, CA: 
Passiva golvlyftar och taklyftar; 
Waterlooville, GB: Sårvård 

2 Nej 3 200 6,7% 15,3% 32,0% 1 754  2,0% 

Mölnlycke 
Healthcare 
AB  

Koncern    2 1, 2 6 934 119,9
%

17,5% 5 915  2,2% 

Mölnlycke 
Healthcare 
AB  

Operation Operationskläder  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, 
Personalintensiv process‐
verksamhet 

2 Tillverkning:  Waremme, BE,   
Karviná, Czech Republic, CZ, 
Bangkok, TH, Kulim, MY, Kuala 
Ketil, MY, Batang Kali, MY 

2 Ja 4 417 116,2
%

14,6% ‐ ‐ ‐ 

Mölnlycke 
Healthcare 
AB  

Sårvård Sårvårdsprodukter  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Kapitallintensiv 
process‐verksamhet 

2 Tillverkning: Mikkeli, FI, Oldham, 
GB 

1 Nej 2 517 126,6
%

33,2% ‐ ‐ ‐ 

Nobel 
Biocare AB  

Koncern Dentalproduker  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, 
Personalintensiv process‐
verksamhet 

2 Tillverkning: Karlskoga, SE: 
titankomponenter; Kalifornien, US: 
titankomponenter; New York, US: 
"on demand"; Tokyo, JP: "on 
demand"; Stockholm, SE: "on 
demand" 

1‐3 Nej 5 577 24,0% 34,0% 39,8% 1 993  2,9% 
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Elekta AB   Koncern Strålkirurgi/‐terapi  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 FoU/tillverkning/försäljning/service
; fördelning anställda 19/15/20/32 
% (admin 14%). Tillverkning: 
(montering) av Gammakniven 
utförs via svenska legotillverkare 
som Motala Verkstad (ägt av Elekta 
till 49,9 %); för linjäracceleratorer 
köps färdiga komponenter som 
monteras ihop i Crawley, GB. Viss 
produktion i Kina sedan år 2000. 
FoU: Stockholm, SE,  Linköping, SE 

2 ‐ 4 525 2,4% 11,0% 100,0% 2 031  8,0% 

Astra Tech 
AB  

Koncern    2 3 Nej 2 674 16,4% 13,4% 1 800  4,3% 

Astra Tech 
AB  

Dental Dentala implantat  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, 
Personalintensiv process‐
verksamhet 

2 FoU/tillverkning: Mölndal, SE  3 Nej 20,6%   

Astra Tech 
AB  

Healthcare Kirurgi, Urologi, 
Andningshjälpmedel 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, 
Personalintensiv process‐
verksamhet 

2 FoU/tillverkning: Mölndal, SE  2 Nej 45,0%   

Permobil 
AB 

  Motoriserade 
invalidfordon 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 FoU/tillverkning: Timrå, SE   2 Nej 985 4,5% 8,4% 9,2% 506  2,5% 

Radi 
Medical AB  

Koncern Interventionell 
kardiologi 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering, 
Personalintensiv process‐
verksamhet 

3 Tillverkning: Uppsala SE, Phuket, 
TH. FoU: Uppsala, SE 

2 Ja 432 7,2% 8,7% 323  11,8% 

Sectra AB  Medical 
Systems 

Medicinska 
bildhanteringssystem 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 Tillverkning: Kista, SE. 
FoU:Stockholm, SE, Linköping, SE 

3 Nej 611 22,5% 10,4% 50,0% 450  6,3% 

Etac AB    Handikapp‐
hjälpmedel 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 Tillverkning: Anderstorp, SE  1 ‐ 811 9,3% 6,4% 422  2,5% 

Liko  AB    Lyfthjälpmedel  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering, 
Personalintensiv process‐
verksamhet 

3 Tillverkning: Alvik (Luleå), SE: 
Mekaniska lyfthjälpmedel, 
Vuollerim (Jokkmokk), SE: 
Lyftselar. FoU: Alvik (Luleå), SE 

2 Nej 412 16,6% 14,1% 20,0% 206  2,9% 

Human Care 
AB 

Koncern Lyfthjälpmedel & 
Invalidfordon 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 1,2 Ja 223 10,0% 9,5% ‐ 101  1,8% 
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Human Care  Taklyftar Taklyftar  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 Tillverkning: Alvesta, SE. FoU: Lund, 
SE 

2 Nej 45 27,0% 12,4% ‐ 17    

Human Care  Rollatorer Rollatorer  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 Tillverkning: Alvesta, SE. Även CA, 
CN., Kina. FoU: Lund, SE 

1 Ja 60 8,0% 18,4% ‐ 33    

Human Care  Specialhissar Specialhissar  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 Tillverkning: Västra Frölunda, FoU:
Lund, SE. 

2 Nej 119 6,0% 11,0% ‐ 48    

Ortivus AB  Koncern IT‐system (hård‐ och 
mjukvara) 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet 

1 2 Nej 200 15,1% ‐64,3% ‐ 172  33,6% 

Ortivus AB  Emergency 
Services 

Emergency Services  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet 

1 Tillverkning/FoU: Stockholm, SE  0 Nej 200 15,1% ‐64,3% ‐ 172  33,6% 

Ortivus AB  Cardio‐
vascular 
Disease 
Management 

Cardiovascular 
Disease Management 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet 

1 Tillverkning/FoU: Stockholm, SE  2 Nej 200 15,1% ‐64,3% ‐ 172  33,6% 

Ortivus AB  Clinical 
Information 
Systems 

Clinical Information 
Systems 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet 

1 Tillverkning/FoU: Langenselbold, 
DE 

2 Nej 200 15,1% ‐64,3% ‐ 172  33,6% 

Breas 
Medical AB 

 Koncern Andningshjälpmedel  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering 

2 Tillverkning/FoU:Mölnlycke, SE  3 Nej 188 7,4% 3,5% ‐ 87  12,2% 

Dolomite 
AB 

 Koncern Invalidfordon  Montering 3 Tillverkning/FoU: Anderstorp, SE 1 ‐ 166 ‐11,3% 15,8% ‐ 50  ‐ 

Atos 
Medical AB 

Koncern Öron‐näsa‐hals  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, 
Personalintensiv process‐
verksamhet 

2 Tillverkning/FoU: Hörby, SE  3 Nej 205 40,0% 15,3% ‐ 116  8,0% 

Cefar 
Medical AB 

Koncern Elektroterapi  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet 

1 FoU: Malmö, SE 2 Ja 154 7,0% ‐7,1% ‐ 102  8,3% 

Arcoma AB   Koncern Röntgenstativ  Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet, Montering, 
Personalintensiv process‐
verksamhet 

3 Tillverkning/FoU: Växjö, SE  2 Nej 122 1,2% 2,9% ‐ 58  15,6% 

Autoadapt 
AB 

 Koncern Handikapp‐
hjälpmedel 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet 

2 Tillverkning: Stenkullen, SE  2 105 ‐1,1% 0,4% ‐ 85  3,6% 

Camp 
Scandinavia 
AB 

 Koncern Ortopediska 
hjälpmedel 

Kunskapsintensiv uppdrags‐
verksamhet,Personalintensi
v process‐verksamhet 

2 Tillverkning/FoU: Helsingborg, SE ‐ 115 6,6% 2,8% 59    
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