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Sammanfattning 
Under våren 2013 utfördes ett examensarbete inom området kreativitet hos företaget Scania. 

Inom sektionen för avgasbehandling finns en vetskap om väsentligheten av att skapa och 

förmedla utmaningar som är motiverande. Utmaningarna skall även nå ut till en större mängd 

individer med en stor samlad kompetens. Detta anses vara ett av de första stegen för att skapa 

en kreativ arbetsprocess inom organisationen. En forskningsfråga utformades därför enligt 

följande: Hur skall vi arbeta i en tidig fas av produktutvecklingen för att arbeta mer kreativt 

mot företagets centrala innovationsbehov? 

En individs förmåga att arbeta kreativt är starkt kopplad till individens beteende. Därför 

användes metoden Grundad teori i examensarbetet som bygger på att studera människors 

beteenden genom observationer och intervjuer. En behovsstudie utfördes med syfte att 

undersöka hur utmaningar förmedlas inom organisationen med koppling till verktyget 

Technology Roadmapping. Genom intervjuer genomlystes arbetet från avdelningsnivå ner till 

individnivå. Resultaten visar att arbetsmetoden har ett spritt användningsområde inom olika 

grupper och att den inte alltid får företagets utmaningar och behov att nå ut till de anställda. 

En benchmarkingstudie utfördes på två företag i syfte att se hur de går tillväga vid förmedling 

av utmaningar samt för att ta vara på idéer. Det visade sig finnas beprövade metoder för hur 

organisationer kan utnyttja kreativiteten hos sina anställda för att skapa förbättrade resultat då 

behov förmedlas och idéer samlas in. I förhoppning om att skapa en bättre förståelse för 

framtida utmaningar utvecklades och testades tre koncept med syftet att bidra till enklare 

utveckling av utmaningar och nytänkande sätt att förmedla dem genom. Under 

implementeringen av koncepten visade det sig vara svårt att samla in nya idéer genom 

koncepten och få de nya arbetssätten att ta fäste. Utvärderingen av koncepten som testades 

visar på en positiv inställning i implementeringsomgivningen då koncepten uppfattas bidra 

med intressanta utmaningar. Varför inte fler idéer inhämtades under implementeringsfasen 

skulle kunna bero på individers inställning till nya arbetssätt och att det tar tid att förändra 

vanor, vilket med fortsatt arbete kan förbättras med tiden. 
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Abstract 
During the spring of 2013 a master thesis was made in the field of creativity at the company 

Scania. In the department of exhaust treatment is a knowledge regarding the importance of 

creating and communicating challenges that are motivating the employees. These challenges 

must also reach out to a larger amount of individuals with large collective expertise. This is 

considered as the first step in developing a work process that promote creativity in the 

organization. A research question was therefore formed as follows: How can we work in an 

early phase of product development in order to work more creatively with the company's key 

innovation needs? 

An individual's ability to work creatively is strongly related to a person’s behavior. Therefore, 

the research method Grounded Theory was used in thesis which is based on the study of 

human behavior through observations and interviews. A needs study was conducted to 

examine how challenges are communicated within the organization related to utility 

Technology Road Mapping. The work was analyzed from top level down to individual level 

in the organization. The results indicates that the tool has a widespread use in the studied 

groups, and does not always get its challenges and needs to reach out to the employees. 

A benchmarking study was conducted through interviews in two companies in order to see 

how they proceed in communicate challenges and to share ideas. The results of the 

benchmarking study showed that there are proven methods of how organizations can take 

advantage of the creativity of their employees in order to create improved results when the 

need is communicated and ideas collected. In the hope of creating a better understanding of 

future challenges three concepts was developed and tested three with the aim of contributing 

to easier development of challenges and innovative ways to convey them through. During the 

implementation of the concepts, it proved to be difficult to gather new ideas from the concepts 

and to get the new working methods to take hold. The evaluation of the concepts that were 

tested show a positive attitude and the concepts are perceived to contribute with interesting 

challenges. Why not more ideas were gathered during the implementation phase could depend 

on individuals' attitudes towards new ways of working and that it takes time to change habits, 

which with further work may improve with time. 
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1. Inledning 

Kapitel ett behandlar en inledande bakgrund till examensarbetet. Därefter beskrivs en 

problemformulering som sammanfattas i en forskningsfråga som examensarbetet syftar till att 

besvara. Sedan följer projektmål, avgränsningar och kapitelinnehåll samt en beskrivning av 

tidsramen för projektet. 

  

Strävan efter att skapa nya innovationer är idag något som prioriteras högt inom 

organisationer. Det finns en stark koppling mellan utvecklingsförmåga av innovationer och 

företags konkurrenskraft på marknaden. Att hantera innovation kräver underliggande 

processer som är skarpsinniga (Dershin, 2011). Organisationer letar ständigt efter nya 

effektiva sätt att skapa nya idéer för framtida innovationer. Idéer kan uppstå på många sätt 

och från många olika kompetenser i företag. En viktig fråga att ställa sig är därför hur man på 

ett effektivt sätt kan utnyttja den kreativa potentialen hos de anställda i ett företag (Karlsson, 

2010). 

En individs kreativitet på arbetsplatsen beror av den motivation som finns för uppgiften som 

skall utföras, vilket kallas för uppgiftsmotivation. Den här typen av motivation påverkar vad 

till exempel en ingenjör kan göra och vad ingenjören kommer att göra. Med en väl motiverad 

uppgift kommer utnyttjandet av kreativa arbetsmetoder och den personliga kunskapen kunna 

maximeras (Amabile, 1997). Hur behov och problemställningar utformas är därför en viktig 

drivkraft vid utnyttjande av den kreativa potentialen hos individer. 

Det är de anställda inom företagen som  i högsta grad sitter inne på nytänkande idéer som kan 

leda till framtidens innovationer. Detta är en resurs som företag i större eller mindre grad tar 

del av. Inom utvecklings- och innovationsbaserade organisationer är det viktigt med öppenhet 

och att enkelt kunna ta emot eller ge feedback på idéer, tankar och problem i 

utvecklingsarbetet (Karlsson, 2010). 

Scanias motoravdelning består av sektioner som ansvarar för olika delsystem i de motorer 

som utvecklas. Inom sektionen för avgasbehandling (NMT) arbetar närmare ett hundra 

personer som är indelade i fem olika grupper. De arbetar tillsammans mot visionen att 

utveckla världens bästa avgassystem. De fem grupperna har olika ansvarsområden för hur 

efterbehandlingen skall utvecklas. Gruppernas individuella utmaningar och behov skall 

tillsammans bidra till ett konkurrenskraftigt avgassystem då den gemensamma produkten når 

marknaden. 

Inom sektionen är en ny generation av katalysatorer under utveckling och de är som alltid i ett 

stort behov av skapa nya kreativa idéer och strävar ständigt efter att förbättra 

innovationsarbetet. Därför arbetar man sedan ett år tillbaka med någonting som kallas FedEx-

Day. Syftet med FedEx-Day är att skapa tid för kreativt tänkande. Processen startades 2011 

och har sedan dess utgjort en arbetsdag varje månad för en grupp seniora ingenjörer på 

sektionen. Under den utsatta dagen har gruppen fått möjligheten att fundera på egna idéer som 

dagen därpå presenteras för sektionens chefer. 
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1.1 Problemformulering och forskningsfrågor  

Vid NMT-sektionen hos företaget Scania finns en djup insikt om hur viktigt det är att skapa 

utmaningar som når de anställda med tydlighet och motivation. Detta ses som en 

grundläggande byggsten för att skapa en kreativ miljö hos de anställda på sektionen. 

Det kan vara komplicerat att ta del av kollegors problem, idéer och åsikter inom sektioner, 

men även mellan avdelningar. Produktutvecklingsteam blir idag allt mer beroende av 

tvärfunktionella egenskaper för att kunna förmedla behov och skapa nya innovationer. Ett väl 

fungerande tvärfunktionellt arbete skapar möjlighet till ett bättre samarbete mellan en större 

grupp människor med specialiserade kunskaper inom ett bredare område (Revilla, 2011). Hos 

referensföretaget finns ett stort behov av att kunna förmedla en vision att stäva efter och att 

hitta nya metoder för att skapa nåbarhet och förståelse i framtidens utmaningar.  

Hos Scania samlas behov och visioner för framtida utveckling genom Technology Road 

Mapping (TRM). Tyvärr når inte dessa behov och visioner alltid de anställda på ett tydligt och 

motiverande sätt. Målsättningen är att TRM arbetet skall utföras på organisationsnivå, 

avdelningsnivå, sektionsnivå och gruppnivå. Med syftet att gemensamma visioner och 

utmaningar förs nedströms i organisationen för att slutligen nå anställda i gruppnivå. 

Arbetsprocessen innehåller många delmoment som bidrar till att utförandet ofta blir 

tidsödande. Detta har lett till att processen inte används med samma motivation i alla grupper 

inom sektionen. Det beskrivs ofta som viktigt att alla är delaktiga i TRM-arbetet vilket inte 

har varit genomförbart pågrund av processens otydlighet i grupperna. Det finns därför ett 

behov av en mer strukturerad process som bidrar till att det blir enklare att jobba kreativt mot 

de behov som samlas i TRM. 

En vetenskaplig fråga formulerades för att förtydliga problemformuleringen: 

RQ: Hur skall Scania arbeta i en tidig fas av produktutvecklingen för att arbeta mer kreativt 

mot företagets centrala innovationsbehov? 

1. Hur skall Scania arbeta för att utveckla mer motiverande och tydliga utmaningar ifrån 

de behov som listas i TRM? 

2. Hur skall utmaningarna förmedlas för att skapa större motivation och tydlighet hos 

fler individer? 

3. Hur skall Scania arbeta för att involvera fler i TRM arbetet samt göra arbetet mer 

självgående? 

1.2 Projektmål 
Det huvudsakliga målet med examensarbetet är att skapa en arbetsprocess som bidrar till 

större möjligheter för kreativt arbete för de anställda inom Scania. Processen skall bidra till en 

mer strukturerad arbetsgång för att skapa tydliga och motiverande utmaningar som är 

kopplade till TRM. Under utveckling av processen kommer följande mål att behandlas: 

1. Dokumentera den nuvarande processen för att förmedla visioner och innovationsbehov 

inom organisationen. 

2. Utföra en benchmarkingstudie som syftar till att dokumentera hur två andra företag 

arbetar inom området. 

3. Ta fram ett förslag till en process som förtydligar och skapar mer motivation vid 

förmedling av utmaningar. 
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4. Utvärdera centrala inslag av processen mot lämpliga fokusgrupper inom 

organisationen. 

5. Presentera metod, resultat, analys och tankar av examensarbetet i en rapport samt ta 

fram material för att förenkla implementering av metoden. 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet syftar till att genomlysa och förbättra möjligheter till kreativt arbete, vilket är 

ett brett område. En avgränsning gjordes därför till att endast undersöka möjligheter för 

kreativitet i en tidig fas av produktutvecklingen, samt med fokusering kring hur utmaningar 

skapas och förmedlas. 

Behovsstudien och pilotstudien av den utvecklade arbetsprocessen kommer att utföras på 

NMT-sektionen hos Scania. Önskas en mer generell överblick bör ytterligare avdelningar 

involveras i analysen. 

I benchmarkingstudien analyserades endast två företags innovationsprocesser. För att få en 

mer generell syn bör fler företag involveras i analysen. 

1.4 Tidsram 

Examensarbetet kommer att utföras under våren 2013 med utsatt start den 17 december. Tiden 

uppskattas till drygt fem månader och arbetet kommer därmed att avslutas den 30 maj 2013. 

Se Bilaga 1 för en mer detaljerad tidsplanering. 

1.5 Kapitelinnehåll 

Examensarbetet består av nio delar, i listan nedan ges en kort beskrivning av innehållet i varje 

del. 

Kapitel 1- Inledning 

Kapitel ett behandlar examensarbetets teoretiska referensram. Kapitlet startar i en bred 

infallsvinkel som beskriver innovationsprocessen i en tidig fas för produktutveckling. Därefter 

beskrivs teori utifrån tre huvudområden; processen Technology Road Mapping, motivation 

och kreativitet från mängden. 

Kapitel 2- Metod 

Kapitel två behandlar metodkapitlet i examensarbetet som beskriver de metoder som används 

samt hur arbetsgången är strukturerad. Kapitlet redogör först för en generell metod som 

används och därefter arbetsgång och metod för examensarbetets alla delar.  

Kapitel 2 – Teori 

Kapitel två behandlar examensarbetets teoretiska referensram. Kapitlet startar i en bred 

infallsvinkel som beskriver innovationsprocessen i en tidig fas för produktutveckling. Därefter 

beskrivs teori utifrån de tre huvudområdena: Technology Road Mapping, motivation och 

kreativitet från mängden.  

Kapitel 4- Benchmarkingstudie 

Följande kapitel behandlar en benchmarkingstudie som utfördes under examensarbetet. 

Studien gjordes i syfte att undersöka hur andra företag arbetar med sina innovationsprocesser 

inom området.   
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Kapitel 5- Scanias produktutvecklingsprocess 

Kapitel fem beskriver Scanias produktutvecklingsprocess. Först presenteras en övergripande 

beskrivning av produktutvecklingsprocessen och därefter beskrivs en tidig fas av 

produktutvecklingen mer djupgående. Slutligen behandlas det innovationsarbete som utförs 

på NMT-sektionen där examensarbetet utfördes. 

Kapitel 6- Behovsanalys 

Kapitel sex behandlar en behovsanalys baserad på den information som inhämtades genom 

intervjuer och observationer. Analysen redogör för hur arbetet med TRM fungerar  och hur 

det skulle kunna förbättras. Slutligen redogörs för hur utmaningar förmedlas inom sektionen 

och hur individens syn i sammanhanget ser ut. 

Kapitel 7- Utvecklingsfas 

Kapitel sju beskriver utvecklingsprocessen i examensarbetet. Kapitlet behandlar 

konceptutveckling, där fyra koncept presenteras vilka bidrar till förmedling av utmaningar. 

Därefter beskrivs i korthet ett koncept val som utfördes. Slutligen beskrivs vidare utveckling 

och implementering av de valda koncepten, samt en utvärdering av resultaten från 

implementeringen. 

Kapitel 8- Diskussion 

Kapitel åtta behandlar en diskussion av examensarbetets resultat och hur de skulle kunna 

påverka verksamheten. I den inledande delen presenteras allmänna resultat och ett 

resonemang förs kring de forskningsfrågor examensarbetet syftar till att besvara. Därefter 

presenteras förbättringsåtgärder och förslag på fortsatt arbete för examensarbetet. 

Kapitel 9- Slutsats 

Kapitel nio behandlar slutsatser för examensarbetet samt en redogörelse som bidrar till förslag 

på fortsatt arbete hos referensföretaget. 
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2. Metod 

Följande del beskriver de metoder som används i examensarbetet samt hur arbetsgången är 

strukturerad. Kapitlet startar med beskrivning av den generella metod som använts, samt en 

överblick av vilka delmoment som har utförts. Därefter förklaras metodik och arbetsgång för 

examensarbetets olika delar. 

 

Den generella metod som har används i examensarbetet kallas Grundad Teori. Metoden 

används ofta i undersökningar där ett beteende ligger som grund, till exempel hur man får 

anställda att vara mer kreativa. Grundad teori bygger på att iakttagelser av verkligheten är den 

verkliga källan till kunskap. Till en början kan alla typer av iakttagelser vara relevant data. 

Med tiden och den ökade vetskapen skapas sedan en mycket dynamisk arbetsgång. Data 

samlas sedan in genom intervjuer och observationer. Forskaren fortsätter så tills en tillräcklig 

kunskap inom området är inhämtad (Glaser, 2010).  

Traditionellt sett skall inte litteraturstudien utföras i starten av projektet utan i en senare fas. 

Detta beror på att forskaren inte skall skapa förutfattade meningar i ett för tidigt stadier 

(Glaser, 2010). Denna del av metoden har modifierats för examensarbetet, då en övergripande 

litteraturstudie ansågs relevant vid starten av projektet för att kunna gå vidare i 

undersökningen. En mer djupgående litteraturstudie utfördes i en senare fas då data fanns 

insamlad som kunde vägleda i val av teoretiska områden. 

Nedan presenteras ett processchema som beskriver arbetsgången för projektarbetet, vilket 

visas i figur 4. Processen beskriver arbetsgången från projektstart vid företaget som 

undersöktes och avslutas med leverans av processen som utvecklades under examensarbetet. 

Arbetsgången kan beskrivas som mycket dynamisk på grund av valet av metod. 

Utvecklingsfasen av processen går parallellt med behovsstudien och implementeringsfasen. 

Det som binder samman de två elementen är byggstenar från observationer, intervjuer, övrig 

datainsamling och implementering i samarbete med fokusgruppen –”FedEx”. En utvärdering 

av processen gjordes även utifrån fokusgruppen. Detta för att verifiera att arbetsmoment och 

teorin bakom processen fått fäste under implementeringen. Men även för att inhämta feedback 

från användarna på arbetsplatsen. Därefter utfördes mindre modifikationer i processen innan 

den slutgiltiga leveransen vid examensarbetets slut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Processchemat beskriver arbetsgången från examensarbetet. De olika delmomenten är 

markerade i blått samt genom de streckade linjerna som visar vilka metoder som kopplar samman 

delmomenten. 
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Arbetsgången för projektet och vilka metoder som används delas upp i fyra faser som är 

kopplade till projektmål och forskningsfrågor som skall besvaras examensarbetet. Den första 

fasen behandlar den teoretiska referensramen för examensarbetet. 

2.1 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen kommer att behandla teori inom området innovationsprocesser. 

Mer specifikt kommer information inhämtas om hur problemställningar och utmaningar kan 

presenteras för att nå ut i organisationer, hur motivation skapas till nya utmaningar och hur 

företag jobbar med sitt innovationsarbete i allmänhet. I figur 5 nedan presenteras 

fokusområden för examensarbetet. Den röda cirkeln är stark kopplad till litteraturstudien som 

utfördes i examensarbetet och den blå cirkeln till de intervjuer och observationer som utfördes 

på referensföretaget Scania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Figuren visar fokuseringen i den teoretiska referensramen. De blå cirklarna är kopplade till 

den utförda behovsstudien och den röda till litteratur- och benchmarkingstudien. 

Som illustrerat i figur 5 ovan innefattar den teoretiska referensramen; en litteraturstudie med 

fokus inom området motivation och kreativitet, en benchmarkingstudie som syftar till att 

dokumentera innovationsprocesser hos utomstående företag, samt en djupare behovsstudie 

hos referensföretaget Scania. 

2.2 Litteraturstudie  

Litteraturstudien delades upp i två delar, en generell och mer övergripande del som utfördes i 

starten av projektet. Den andra delen behandlar teori inom två områden med mer detaljerad 

och djupgående fokus som utfördes under behovsstudien och utvecklingsfasen i projektet.  

Den första delen av litteraturstudien startade i en bred infallsvinkel där fokus riktades mot 

akademiska artiklar inom området kreativitet, motivation och innovationsprocesser.  

Under den andra delen av litteraturstudien inhämtades teori med fokus på Technology 

Roadmapping eftersom det uppfattades vara kopplat till den kreativa processen i 

organisationen. Syftet med litteraturstudien var att utveckla förståelse och en teoretisk grund 

inför de intervjuer som planerades att utföras. 

I starten av projektet besöktes Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek för rådgivning av 

litteraturinsamling. Därefter gjordes sökningar genom bibliotekets webbaserade sökverktyg. 

Information inhämtades från akademiska artiklar, tidsskrifter och böcker. 

 

2.3 Benchmarking 

I benchmarkingstudien undersöktes hur andra företag arbetar med sin innovationsprocess med 

fokusering kring hur innovation kan skapas från större grupper. Företagen Thule och Ericsson 
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undersöktes i benchmarkingstudien genom intervjuer och artiklar kopplade till företagens 

innovationsprocess. Val av företag gjordes strategiskt då kännedom om företagens 

innovationsprocesser uppkom under litteraturstudien. 

En intervju utfördes på vardera företaget med öppna frågor kring att förmedla utmaningar och 

att inhämta idéer från företagens anställda. Intervjuerna varade i ungefär en timme, var av en 

utfördes över telefon och den andra på företagets huvudkontor.  

2.4 Behovsstudie 

En behovsstudie utfördes med syfte att inhämta information om de arbetsmetoder som 

används i organisationen för att förmedla utmaningar. Fokus för intervjuerna var att skapa en 

överblick för vilka arbetsprocesser som används men även hur de uppfattas av användarna.  

Behovsstudien startade med möten tillsammans med handledare på referensföretaget och 

fortsatte sedan med observationer i syfte att skapa en bild av de kreativa processer och klimat 

som verkade inom organisationen. Därefter utfördes intervjuer för att skapa en djupare 

förståelse i frågeställningarna. 

2.4.1 Observationer  

Eftersom projektet behandlar kreativitet som egentligen kan uppstå vart som helst inhämtades 

till en början mycket data från observationer i det öppna kontorslandskapet och under möten 

på sektionen. Syftet med observationerna var att hitta kreativa moment i de anställdas vardag. 

Observationerna gjordes utifrån frågor som; När och var skapas nya idéer? Hur påverkar det 

öppna kontorslandskapet kreativiteten? Hur fungerar gruppdynamiken?, Var finns visionen 

och vem förmedlar den? Under tiden som observationerna utfördes togs notiser som sedan 

kunde analyseras med förhoppning om att hitta spår att jobba vidare med vilket beskrivs i 

metoden Grundad teori av Glanser (1998). 

2.4.2 Intervjuer 

För att ta reda på hur företagets centrala utmaningar och vision når de anställda utfördes 

intervjuer i fyra olika nivåer, avdelningsnivå, sektionsnivå, gruppnivå och individnivå. För 

intervjustudien utvecklades en intervjumall med åtta frågor för den kvalitativa studien, vilken 

visas i bilaga 2. Intervjumallen modifierades vart eftersom för att kunna gå in på djupet i en 

del av frågeställningarna. 

Intervjustudien startade med en intervju riktad mot avdelningsnivå inom motoravdelningen på 

Scania. Därefter utfördes en intervju på sektionsnivå inom sektionen för 

efterbehandlingssystem (NMT). Intervjustudien med fokus på att förmedla vision och 

utmaningar fortsatte sedan på gruppnivå där fem olika gruppchefer deltog. Detta plan i 

intervjustudien ansågs viktigt eftersom de ligger nära den kreativa ”massan” delvis de 

resterande anställda.   

Till den sista nivån i intervjustudien utvecklades en ny intervjumall oberoende av den första 

som används i de tidigare tre stegen, vilken visas i bilaga 3. Utifrån den nya intervjumallen 

intervjuades ingenjörer i olika grupper inom NMT-sektionen. Sammanlagt fyra personer 

deltog i intervjuer med fokus på hur de känner sig träffade av nya utmaningar och hur det 

kreativa klimatet uppfattas i allmänhet på sektionen. 
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2.4.3 Analysmetod för intervjuer och observationer 

För att analysera den data som intervjuer och observationer resulterar i används metoden 

mönsterjämförelse som beskrivs av Robert K.Yin i litteratur om fallstudie design. Denna 

metod appliceras genom att ett förväntat eller förutsagt mönster jämförs med den data som 

intervjuerna resulterar i. Om det är möjligt att skapa mönster som stämmer överens med 

varandra mellan dessa två variabler så kan validiteten i undersökningen förbättras. 

Mönsterjämförelsen utförs genom att ett flertal påståenden som är relevanta i undersökningen 

jämförs med specifika frågor från intervjuer (Yin, 2006). 

Intervjuerna lästes igenom i sin helhet för att få en överblick över resultatet. Därefter 

sorterades meningar och förklaringar kopplade till relevanta frågeställningar ut ur 

intervjumaterialet. Sedan grupperades de utsorterade förklaringarna i kategorier för att 

återspegla budskapet från intervjuerna. Slutligen skapades teman som bygger på innehållet i 

intervjuerna som sedan analyseras genom att jämföras med examensarbetets frågeställningar. 

Resultatet från behovsstudien analyserades för att skapa tydlighet i de krav som ställs på 

arbetsprocessen som utvecklades, vilket presenteras i analyskapitlet för behovsstudien. 

Analysen låg sedan som grund vid utvecklingsarbetet i examensarbetet. 

2.5 Fokusgrupp 
Tidigt i projektet togs en fokusgrupp fram med syfte att bidra med återkoppling vid 

utveckling av arbetsprocessen. Inom sektionen fanns en grupp om tio seniora ingenjörer som 

ingick i en sammansatt grupp kallad FedEx-gruppen. Dessa ingenjörer arbetar en dag i 

månaden med egna idéer och ansågs vara en lämplig grupp i återkoppling av processen. 

Fokusgruppen bestod av personer som var sprida i de fem grupperna som verkade inom NMT 

sektionen. Fokusgruppen kan därför beskrivas representera en kunskapsbas som täcker hela 

sektionen. Syftet med den valda fokusgruppen var även att skapa fäste för arbetsprocessen 

och att dessa personer skulle kunna vara med och bidra vid implementeringsfasen. De seniora 

ingenjörerna har en mycket god vetskap om de behov och problem som ligger under 

sektionen, vilket är en viktig del vid förmedling av utmaningar.  

2.6 Utveckling & Implementeringsfas 

Utvecklingsfasen i projektet bestod av att skapa idéer och koncept som skall ligga som grund 

för den nya arbetsprocessen. Parallellt med behovsstudien utvecklades koncept som testades 

mot den utvalda fokusgruppen. Utvärderingar och diskussioner kring koncept gjordes under 

möten och även en mer strukturerad workshop. 

De kreativa moment som behandlades i utvecklingsfasen bestod av att utveckla koncept som 

bidrog till en bättre förmedling utav utmaningar. Utvecklingsfasen första moment bestod av 

att planera en workshop för fokusgruppen som skulle innehålla följande moment: 

 Presentera en utmaning på ett nytänkande sätt som drar till sig fokusgruppens 

uppmärksamhet. 

 Utföra idégenereringar i två separerade grupper med fem deltagare i vardera gruppen. 

 Utföra screening av de idéer som skapats under workshopen. 

Under nästa steg i utvecklingsfasen skulle  två till tre enkla koncept utvecklas som syfte att 

bidra med idéer till hur utmaningar och problemställningar skall förmedlas för att nå de 

kreativa mängden inom organisationen. Idéer utvecklades i en brainstorming med hänsyn till 
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vetskapen som uppkommit under de intervjuer och observationer som utförts. Därefter 

presenterades koncepten för handledare för att välja ut vilka koncept som lämpar sig för 

implementering. 

Slutligen vidareutvecklades det utvalda koncepten till en mer detaljerad arbetsgång. I 

vidareutvecklingen skapades även presentationsmaterial för att framkalla tydlighet i 

arbetsprocessen. Detta gjordes i nära samarbete med fokusgruppen för att under resans gång 

verifiera att materialet som skapats var i ett format som passar slutanvändaren. 

Under implementeringsfasen hölls presentationer för handledare och fokusgrupp för att skapa 

fäste för arbetsprocessen. Detta gjordes utifrån teori som beskriver hur förändringsarbete leds 

i organisationer. Teorin som användes beskrivs i boken ”Leading change” av John.P Kotter 

och kallas för ”åttasegsprocessen” (Kotter, 1996). Följade steg beskrivs vara de centrala i 

implementeringen av en ny arbetsprocess: 

1. Att skapa angelägenhet i processen 

2. Att det finns en grupp som skapar en vägledande koalition 

3. Utveckla vision och strategi för processen 

4. Att förmedla visionen 

5. Att delegera ut processen till en bredare bas 

6. Att skapa kortsiktiga framgångar 

7. Att befästa det som uppnåtts och skapa fler framgångar 

8. Att förankra processen i företagskulturen 

Teorin bakom varje steg är mycket djupgående. Betydelsen av de åtta stegen användes endast 

grundligt och fungerade som vägledning i implementeringsfasen. Det första steget syftar till 

att skapa angelägenhet i processen vilket gjordes genom att presentera tankegångar och 

koncept för handledare och fokusgrupp. Detta skapade en grupp som kan stå för konceptet 

som processen grundar sig i. Tillsammans kunde vi sedan skapa vision och strategi för hur 

processen skulle kunna förmedlas till fler användare. 

Vid implementeringen skapades framgångar i små steg genom att mindre framgångar genom 

att återkoppla resultat med fokusgruppen som vid möten fick vara med och bidra med 

feedback och kunskap som var relevant för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet. Under 

utvecklingen av processen undersöktes organisationens principer och värderingar för att 

processen vid leverans skall vara väl förankrad i företagskulturen.  
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3. Teori 

Kapitel två behandlar examensarbetets teoretiska referensram. Kapitlet startar i en bred 

infallsvinkel som beskriver innovationsprocessen i en tidig fas för produktutveckling. Därefter 

beskrivs teori utifrån de tre huvudområdena; processen Technology Road Mapping, 

motivation och kreativitet från mängden. 

 

3.1 Innovationsprocess i en tidig produktutvecklingsfas 

Produktutvecklingsprocessen sett från en tidig fas beskrivs i av David Ullman (2007) utifrån 

fyra grundläggande steg vilka visas i figur 1. Stegen förklarar hur ett nytt projekt kan 

behandlas i en tidig produktutvecklingsfas. 

Produktutvecklingen startar oftast från ett definierat problem eller påtalat behov. Det kan 

handla om förbättringar av en redan befintlig produkt eller att skapa en helt ny produkt 

(Landqvist, 1994). Det är först när ett produktutvecklingsteam får en djup insikt i behovet 

som lösningar mot en framtida produkt kan börja genereras (Ullman, 2007). Om det inte finns 

tillräcklig förståelse i behovet så finns en stor risk att idéerna som genereras kommer bli 

mycket spridda och svåra att göra värdeskapande för kunden (Langdon, 2011). 

Därefter följer en kreativ fas för att skapa idéer till det identifierade behovet. Idéer kan skapas 

genom kända idégenereringsmetoder och diskussioner där tänkande och funderande riktas 

mot vetskap om behovet. Detta kan sedan resultera i lösningar som bidrar till framtida 

innovationer, så som nya produkter, tjänster, processer och affärsmodeller (Langdon, 2011). 

 

 

 

Figur 1. Figuren beskriver produktutveckling i tidigt stadier utifrån fyra steg. 

I nästkommande steg utförs en utvärdering av de idéer eller koncept som utvecklats. I detta 

steg jämförs till exempel egenskaper hos idéer med det definierade behovet som grundar sig i 

kundkrav. I det sista steget tas beslut om hur arbetet skall fortskrida, beroende av resultaten av 

utvärderingen (Ullman, 2007). 

Ifrån ett perspektiv av att skapa nya idéer skulle innovationsprocessen kunna beskrivas som 

en tratt. Från första början, delvis i ett tidigt utvecklingsstadier önskas en stor mängd idéer.  I 

en senare fas av produktutvecklingen skall endast ett fåtal idéer med förhoppningsvis hög 

kvalitet finnas kvar, vilket motsvarar mynningen i tratten. Men innovationsprocessen startar 

inte nödvändigtvis med att skapa en stor mängd idéer. Istället bör innovationsprocessen starta 

utifrån en mer strategisk synvinkel så att idéer genereras mot organisationens sanna intressen.  

Denna strategiska planering skulle kunna beskrivas som konsten att hitta nya marknader och 

behov. Utifrån dessa behov kan man sedan rikta nästkommande steg i innovationsarbetet, 

vilket innefattar att skapa nya idéer (Langdon, 2013). 

Ett verktyg för att tydliggöra det strategiska arbetet är Technology Road Mapping. Där samlas 

visioner, behov och teknologier genom en organiserad arbetsmetod som ofta resulterar i en 

långsiktig strategisk planering (Garcia, 1997).    
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3.2 Technology Roadmapping- förmedlar visioner, utmaningar 

och lösningsåtgärder 

Arbetsmetoden Technology Road Mapping(TRM) utvecklades hos företaget Motorola för att 

förbättra samverkan mellan nya teknologier och innovation. Under de senaste decennierna har 

processen blivit ett användbart verktyg inom företag, statliga organisationer och andra 

institutioner. TRM arbetet kan delas upp i två huvudsakliga komponenter, den första är 

kopplad till arbetsprocessen då TRM utvecklas vilket brukar kallas Technology Roadmapping 

och det andra fasen grundar sig i hur man väljer att analysera och använda resultatet av 

verktyget som kallas Technology Roadmap (Carvalho, 2012). 

I en artikel av  Marlie L. Garcia(1997) beskrivs att en Technology Roadmap kan se ut på 

många olika sätt. Ofta är det en karta som utgår från en tidsaxel där företags framtida 

utmaningar och mål kopplas samman med framtida teknikområden och lösningsalternativ, 

vilket illustreras i figur 2 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Figuren illustrerar utformningen av en Technology Roadmap, där behov och delmål 

i utvecklingsarbetet presenteras på tidslinjens ovansida och lösningsförslag och 

teknikområden visas på tidslinjens undersida. 

Vilket tidsperspektiv som används i arbetsprocessen beror på vilken industri som analyseras 

och vilken tidsintervall som önskas att studera i analysen. 

Utvecklingsarbetet av TRM kräver mycket dialog och kommunikation mellan ingående parter 

vilket bidrar till goda effekter i innovationsarbetet. Därför anses ibland själva 

utvecklingsfasen vara viktigare än resultatet i sig (Garcia, 1997). Arbetet med TRM är drivet 

av behov och inte av lösningar, ett exempel skulle kunna vara en kund som är i behov av 

lastbil som har förbättrad vekningsgrad sett till bränsleförbrukning. En möjlig lösning till 

detta skulle kunna vara att använda kompositmaterial för att göra lastbilen lättare för att 

minska bränsleförbrukningen. Men det är bara en lösning och verktyget förespråkar 

lösningsfrihet, eftersom det kan finnas fler godtagbara eller mer effektiva lösningar till 

behovet (Garcia, 1997).  

Arbetsprocessen TRM skapar även ett sätt att identifiera, utvärdera och slutligen välja vilka 

tekniska alternativ som kan bli aktuella att arbeta med för att hitta lösningar till framtida 

behov (Carvalho, 2012). 

Det finns många fördelar med att anamma ett strukturerat TRM arbete, både på individ- och 

organisationsnivå. Vidare i artikeln av Garcia (1997) beskrivs tre stora fördelar till att 

använda verktyget: 

1. TRM kan användas för att skapa medvetenhet om innovationsbehov och att identifiera 

tekniska lösningar som svarar för att möta behoven. 
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2. TRM skapar tydlighet för vilka framtida utmaningar man står inför. 

3. TRM skapar ett tydligt ramverk som kan hjälpa till vid planering i utvecklingsarbeten. 

Arbetsprocessen för utveckling av TRM utgår från tre faser som innehåller tre olika 

delmoment (Nathasit, 2010; Garcia, 1997). Det beskrivs som en iterativ process eftersom 

förhållandena ständigt förändras. Nya behov och lösningar kan sättas in samt att området som 

TRM täcker kan komma att förändras. 

Den första fasen är en planeringsfas i vilken beslut tas vilka delar av organisationen som skall 

vara involverade i processen. Det beslutas även om vem som skall vara ledare eller ansvarig 

för arbetet och ta fram ett syfte till varför roadmappen skapas (Garcia, 1997; Nathasit, 2010). 

I den andra fasen ligger fokus i utvecklingen av själva roadmapen. Utvecklingsfasen är 

omfattande och innefattar sju steg. I det första steget tas beslut om vilken produkt som skall 

ingå i arbetet, om det handlar om ett helsystem eller ett delsystem. Det är viktigt att rätt 

avgränsningar utförs i detta steg så att arbetet fokuseras till det som verkligen önskas att 

undersöka. Därefter skall de kritiska behov som ställs på produkten identifieras. Till dessa 

behov formas även mätbara mål för att i användarfasen skapa tydlighet kring vilka resultat 

som uppnås (Garcia, 1997). 

I utvecklingsfasen ingår även att specificera vilka tekniska områden som kan bli intressanta 

och bidra med lösningsåtgärder i organisationens utvecklingsarbete. Inom dessa områden 

formas även mätbara drivkrafter eller mål som är kopplade till de tekniska områdena. 

Sedan kopplas behov och teknikområden ihop för att undersöka vilka teknik områden som 

kan uppfylla olika behov inom en bestämd tidsperiod. Därefter måste prioriteringar utföras 

angående vilka teknikområden och behov som organisationen skall fokusera på. 

Prioriteringarna utförs från ett perspektiv av tid, kostnad och resultat, där organisationen kan 

komma att behöva bortse från till exempel en hög kostnad för att nå ett önskat resultat. När 

den andra fasen är avslutad skall roadmapen vara färdigställd, fasen brukar även avslutas med 

att en rapport skrivs som beskriver de olika faserna i utvecklingsarbetet (Garcia, 1997).  

I den sista fasen verifieras att verktyger implementeras på rätt sätt så att arbetet kan fortsätta 

efter utvecklingsfasen. Finns ett gemensamt beslut om att anamma arbetsmetoden inom 

organisationen innan utvecklingsfasen start skapas mycket goda förutsättningar 

implementeringen av verktyget. Under implementeringen skall utvecklingsarbetet verifieras 

och kritiskt granskas av samtliga som kommer att vara involverade i processen. Slutligen 

måste även behov och teknik områden uppdateras under utvecklingsarbetets gång efter som 

förhållandena alltid kommer att förändras (Garcia, 1997). 

3.3 Motivera för kreativitet 

Begreppet motivation brukar delas upp i två olika perspektiv, inre och yttre motivation. Inre 

motivation är driven av djupa intressen, engagemang, nyfikenhet, och en rogivande känsla. 

Yttre motivation beskrivs ofta som viljan att uppnå mål som inte är kopplade till resultatet av 

arbetsuppgiften. Vilket kan handla om att få uppmärksamhet, belöningar eller hinna med en 

specifik deadline. Men vanligtvis så grundar sig motivation i vardagen av en blandning av de 

två perspektiven. Den del av motivationen som är starkast kopplad till kreativitet är den inre, 

som står för individens intressen, engagemang och nyfikenhet. Därför bör den vara 

dominerande vid arbete där kreativitet prioriteras högt (Amabile, 1997). 



 14 

I en artikel skriven av Theresa M. Ambelie(1998) redogörs för tre områden som påverkar 

individers kreativitet, vilka kan beskrivas som individens expertis, kreativa metoder eller 

tankesätt, samt motivation. Dessa områden kan ses som komponenter som tillsammans bidrar 

till kreativitet. 

Den första komponenten: expertis, kan beskrivas som den sakliga kunskapen som en individ 

kan bidra med, till exempel kunskap om hur man arbetar i forskningssammanhang samt mer 

saklig kunskap inom olika områden. 

Vilka kreativa tankesätt en individ använder har även en stor betydelse. Vilket handlar om hur 

en individ tar sig an problem och lösningar. En individ som är driven och intresserad av att 

testa nya metoder och har en god förmåga att pussla samman idéer har ett tankesätt som 

främjar kreativitet. Denna komponent beror till viss del av individens personlighet men även 

av de förutsättningar och sammanhang individen ställs inför. 

Individens kunskap och kreativa tankesätt skulle kunna beskrivas som det råmaterial som 

finns inom individer för att kunna arbeta kreativt. Motivation anses däremot som någonting 

som är mycket mer påverkningsbart hos individer. Chefer kan skapa mer kreativitet genom att 

påverka alla komponenter men en individs expertis och kreativa tankesätt kräver mycket 

resurser för att förbättra, både sett till tid och kostnad.  

3.3.1 Hur kan den inre motivationen påverkas? 

Den inre motivationen kan påverkas på flera sätt som hör ihop med arbetsmiljön i en 

organisation. Vidare i artikeln av Amabile (1998) beskrivs även sex infallsvinklar för hur den 

inre motivationen kan förbättras. Motivationen kan ökas genom att i arbetssammanhang 

påverka individers utmaningar, frihet, resurser, gruppdynamik, stöd från chefer och en 

organisations kultur.  

Vilka utmaningar och uppgifter individer blir tilldelade spelar stor roll för den inre 

motivationen. Det är därför chefers uppgift att sätta rätt person i rätt arbete och i dessa 

sammanhang är det viktigt att en chef vet vad sina anställda har för kunskaper och hur de trivs 

att arbeta.  

Frihet och valmöjlighet till vilka arbetsuppgifter individer ställs inför anses vara en viktig 

faktor som påverkar den inre motivationen. På samma sätt kan positiva effekter skapas genom 

att ge frihet i hur problemet skall lösas som beror av en individs kreativa tankesätt. 

Den tredje infallsvinkeln för att skapa motivation är resurser. Två resurser som visat sig bidra 

till individers kreativa förmåga är tid och pengar (Amabile, 1998). Tid kan påverka 

kreativiteten hos individer med både positiva och negativa effekter. I vissa fall kan tidspress 

skapa kreativitet då det skapar en känsla av utmaning hos individen, till exempel strävan om 

att vara först ut på marknaden med en produkt. Med tid kan även döda kreativiteten och skapa 

okontrollerbar stress samt utbrändhet på arbetsplatser. Dessa effekter kan uppstå då chefer 

sätter deadlines som inte är verkliga eller alltför snäva. På samma sätt kan en för snäv 

utdelning av resurser på verka kreativiteten negativt. Detta kan skapa osämja i grupper och 

resultera i att kreativiteten riktas mot att söka efter resurser på annat håll istället för att 

fokusera på att skapa nya produkter och tjänster. 

Arbetsgruppens sammansättning och dynamik är en viktig källa till inre motivation. Att få 

arbeta med individer som har olika kreativa tankesätt och kunskaper brukar ge goda resultat. 
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Chefer som har god förståelse för hur sina anställdas intressen och kunskaper har stora 

fördelar i sammanstämningen av nya arbetsgrupper. 

Att som chef vara stöttande och bidra med intresse i medarbetares arbetsuppgifter är en av de 

viktigaste faktorerna för inre motivation hos individer. Sällan ges belöningar som bidrar till 

yttre motivationsfaktorer i framgångsrika företag, men chefer bör visa sin uppskattning till 

lyckade resultat innan de kommersialiseras.  

Med de organisationer som visar på riktigt hög grad av kreativitet har oftast lyckats integrera 

tankesätet i företagskulturen och prioriterar kreativa effekter högt. Detta är företagsledarnas 

ansvar att lyckas med detta, vilket kan vara en mycket komplex utmaning.  

3.3.2 Motivation i uppgifter 

Uppgiftsmotivation är motivation som är kopplad till uppgifter, den här typen av motivation 

påverkar vad till exempel en ingenjör kan göra och vad ingenjören kommer att göra, vilket 

beskrivs av Amabile (1997). Med en väl motiverad uppgift kommer utnyttjandet av kreativa 

arbetsmetoder och den personliga kunskapen kunna maximeras. I vissa fall kan en hög grad 

av motivation bidra till att minska vikten av bristande expertis och användning av kreativa 

arbetsmetoder. Den inre motivationen brukar beskrivas ha ett startvärde hos individer. 

Startvärdet beror på hur intresset eller engagemanget för arbetsuppgiften ser ut från första 

början. Eftersom den inre motivationen är starkt kopplad till kreativitet kan även individens 

personliga kreativa förutsättning för en arbetsuppgift beskrivas ifrån startvärdet (Amabile, 

1997). Motivation och kreativitet påverkas mycket utav förändrade villkor som är kopplade 

till arbetsuppgifter. En ingenjör skulle till exempel kunna känna en stark inre motivation till 

ett projekt som skapats på egen hand, men känna avsaknad av inre motivation om projektet 

istället delas ut av en arbetsgivare (Amabile, 1997). 

Vidare i artikeln av Amabile (1997) redogörs hur vida det går att utnyttja de två 

motivationsformerna tillsammans. Redogörelsen beskriver att de två typerna av motivation 

kan kombineras i vissa former och sammanhang med resultat som bidrar till synergieffekter 

för kreativiteten. De områden som är kopplade till yttre motivation och kan påverka 

kreativiteten positivt är till exempel belöning och utmärkelser av goda idéer, tydliga 

målbeskrivningar, samt väl definierad feedback. Det finns tre bidragande faktorer som 

kombinationen av motivationsformerna beror av för att kreativiteten skall kunna förhöjas, de 

beskrivs enligt följande (Amabile, 1997): 

 Hur stor initial inre motivation individen har 

 Vilken typ av yttre motivation som används 

 Vid vilken tidpunkt som den yttre motivationen ges 

Ett högt initialt värde av inre motivation skapar en motståndskraft mot de dåliga effekterna 

som kan uppkomma vid användning av yttre motivationsfaktorer. Detta resulterar även i att 

ett lågt värde av initial inre motivation gör individen mycket påverkad av de negativa effekter 

som till exempel kan uppkomma då individen jobbar mot ett specifikt mål, belöning eller 

tidpunkt (Amabile, 1997). 

Vilken typ av yttre motivation som används spelar även en viktig roll för individens 

kreativitet. Rätt typ av feedback, så som belöningar och uppmärksamhet som antingen bidrar 

till att individen får bekräftelse för kompetens eller hur en bättre kompetens kan utvecklas kan 
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bidra med goda effekter. Dessa brukar kallas för informativ inre motivation och kan skapa 

synergiska effekter kopplade till kreativiteten (Amabile, 1997).  

Det finns även ett annat exempel som kallas möjliggörande yttre motivation. Denna typ är 

direkt kopplad till arbetet i sig som utförs, till exempel kan utökade tekniska resurser till ett 

produktutvecklingsteam bidra med goda motiverande effekter (Amabile, 1997). 

Beroende av vilken tidpunkt belöningar, feedback eller utmärkelser ges påverkas den inre 

motivationen mer eller mindre positivt. I starten av idégenereringsprocessen är det viktigt med 

en hög grad av nytänkande idéer. Vid ett senare stadier i processen blir faktorer som möjlighet 

till genomförande och lämplighet hos idéerna viktigare. Det har visat sig att de goda 

effekterna från yttre motivation främst uppkommer i de mindre nytänkande delarna av 

idégenereringsprocessen, exempelvis vid insamling av bakgrundsfakta och vid utvärdering av 

olika lösningar (Amabile, 1997).  

3.4 Innovation från mängden 
Innovation från mängden eller Crowdsorcning kan användas inom flera områden för att 

inhämta information från en större mängd individer. Det har används ibland annat i Kenya för 

att minimera påverkan av naturkatastrofer, men även inom stora industriföretag för att 

inhämta nya produktidéer, skapa reklam och lösa ekonomiska problem. Metoden beskrivs ofta 

i koppling till fenomenet ”Web2.0” vilket kan beskrivas som den mekanism vi idag använder 

för att kommunicera över internet. Web2.0 grundar sig i att det är användarna blir mer aktiva i 

sammanhanget och är med och skapar innehållet i systemet (Rosen, 2013). 

Två populära exempel där organisationer har använt sig av innovation från mängden beskrivs 

av Schreier (2012), som utfördes av företagen Starbucks och Netflix. Starbucks startade 2011 

en idékampanj som fick namnet "My-Starbucks Idena". Under idéinsamlingen fick kunder 

chansen att bidra med idéer inom tre områden; produktidéer, upplevelseidéer och idéer för 

samarbeten. Kampanjen skapade närmare 150 tusen idéer som samlades in via företagets 

hemsida och idag har sammanlagt 150 idéer implementerats och används dagligen inom 

organisationen. Exempel på idéer är betalning via mobiltelefon, en gratis dryck till kunder 

som fyller år, många nya smaker på kaffe och att tillverka smaksatta iskuber för att bibehålla 

rätt smak kalla drycker. Starbucks räknade med engagemang och lojalitet från sina kunder 

vilket i detta fall gav mycket bra resultat. Antalet idéer som lämnades på hemsidan visar även 

på att en stor popularitet hos kunderna finns för företaget.  

Det andra exemplet på innovation från mängden kommer från företaget Netflix. De startade en 

tävling 2011 som gick ut på att förbättra företagets rekommendationssystem för filmer med 

tio procent. Programmerare från sammanlagt 51051 deltagare från sammanlagt 186 länder 

deltog i tävlingen om äran och vinstsumman en miljon amerikanska dollar. Tre år senare 

lyckades ett team vid namnet “BellKor’s Pragmatic Chaos” lösa problemet och tog då hem 

vinsten i tävlingen. Det anses att det stora antalet deltagare i denna tävling berodde mycket på 

den stora vinstsumman. Netflix kom undan billigt då en R&D insats för att utveckla systemet 

hade kostat betydligt mer än vad de var tvungna att betala ut som vinstsumma (Schreier, 

2012). 

En stor fördel med att använda innovation från mängden grundar sig i att utmaningen når ut 

till en stor grupp människor med olika bakgrund, arbetsmetoder och kunskap. Det är ett 

effektivt tillvägagångssätt för att lösa problem i förhållande till resurser som tid och kostnad. 



 17 

Forskning har visat att intelligensen från mängden i stora grupper är lika stor eller till och med 

större än mindre elitgrupper (Rosen, 2013).  

3.4.1 Collaborative Idea Management 

  - Använda kreativitet från mängden för att skapa innovation 

Arbetsprocessen bidrar till ett nytänkande arbetssätt som ger ökade möjligheter för kreativitet 

och innovation och beskrivs i en artikel av Magnus Karlsson (2010). Processen är testad inom 

stora industriföretag som Ericsson, Whirlpool och Thule. Den förespråkar samarbete över hela 

organisationen utifrån kännedom om att starkt samarbete leder till att fler kvalitativa idéer 

genereras, vilket illustreras i figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3. Figuren visar hur kvalité på idéer förhåller sig  till ett väl etablerat samarbete inom en 

organisation (Karlsson, 2010). 

Arbetsprocessen används i vissa fall endast internt mellan anställda, men ibland även externt 

där kunder, leverantörer och partners tas in i innovationsprocessen. Ett exempel för hur 

processen fungerar skulle kunna beskrivas genom att ett behov uppstår på en 

marknadsavdelning som är positionerad i ett land ”X” och en idé som är kopplad till behovet 

uppstår på en R&D avdelning i land eller område ”Y”. Arbetsprocessen medför alltså att både 

behov och idéer kan sväva fritt i organisationen utan hinder (Karlsson, 2013). 

De fyra största fördelarna med processen är att den bidrar till ett självorganiserat system för 

att lista innovationsbehov om den implementeras på rätt sätt. När innovationsbehovet listas 

bör insatserna fokuseras kring tydliga frågeställningar och utmaningar. Den andra fördelen är 

att det ger upphov till ett mer öppet nätverk för att dela idéer mellan personer, grupper, 

avdelningar eller hela organisationer. Idéerna kan enkelt kopplas till innovationsbehoven. En 

tredje fördel är att den skapar ett bättre tvärfunktionellt arbete och kan därmed försäkra att 

idéer som skapas hamnar i rätt händer. Processen skapar även mer öppenhet mellan anställda 

och gör det enklare att ge en mer direkt feedback på nya idéer (Karlsson, 2010). 

Det finns dock stora utmaningar vid implementering av processen. Ett större antal personer 

deltar i idégenereringsprocessen, detta bidrar till att mängden idéer ökar. Vilket medför att 

mer resurser behövs för att kunna utvärdera och ge feedback på idéerna som rör sig i 

systemet. En annan utmaning ligger i att koppla idéer till innovationsbehov. Ett strukturerat 

och välorganiserat IT-system behövs om processen skall innefatta många användare. Det 

anses som viktigt att processen baseras på frivillighet i deltagandet, annars uppstår 
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motivationshinder i användandet. Metoden är dragbaserad på så sätt att den skapade 

kreativiteten riktas direkt mot de innovationsbehov som listas i processen (Karlsson, 2013) 
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4. Benchmarkingstudie 
Följande kapitel behandlar en benchmarkingstudie som utfördes under examensarbetet. 

Studien gjordes i syfte att undersöka hur andra företag arbetar med sina 

innovationsprocesser inom området. Intervjuer utfördes hos företagen Ericsson och Thule. 

 

En benchmarkingstudie utfördes även med fokus på hur två andra företag arbetar i sina 

innovationsprocesser. Det visade sig finnas strukturerade arbetsmetoder som besvarar hur 

företag kan arbeta för att göra så många som möjligt delaktiga i den kreativa processen. En 

erkänd metod kallas Collaborative Idea Management vilken används av både Thule och 

Ericsson som är två svenska industriföretag. 

4.1 IdeaBox – En innovationsprocess hos Ericsson 
Företaget Ericsson började arbeta efter principerna i ”Collaborative Idea Management” 2008. 

De startade då med ett IT-baserat system kallat IdeaBoxes för att hantera processen, som de 

utvecklade helt på egen hand. Systemet gör det möjligt att dela idéer, innovationsbehov, samt 

ger möjlighet för alla delaktiga att kommentera och ställa frågor på det material som läggs 

upp. Delaktigheten i IdeaBoxes spred sig fort efter lanseringen 2008 och två år senare hade 

systemet närmare 9000 idéer, 15000 kommentarer och ungefär 150 olika ”Ideboxar” som 

representerar olika innovationsbehov (Karlsson, 2010). Ideaboxes skapar ett helt öppet system 

för idéer och skulle kunna beskrivas utifrån tre parters deltagande, vilket visas i figur 6 nedan 

(Karlsson, 2010). 

 

 
 

Figur 6. Figuren illustrerar hur systemet är uppbyggt från en synvinkel av användare. 

 

En intervju utfördes med Magnus Karlsson (2013) som är skaparen av IdeaBoxes hos 

Ericsson. Under intervjun ställdes frågor kring hur systemet har påverkar kreativiteten hos de 

anställda, hur behoven mer i detalj förmedlas i systemet samt allmänna frågor kring hur 

användaren ställer sig till processen och hur implementeringen gick till.  
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I Ericssons system så finns så kallade Innovationsmanagers som är ansvariga för en eller flera 

idéboxar där olika innovationsbehov beskrivs. Innovationsmanagern är ansvarig för att 

uppdatera och marknadsföra sina idéboxar och se till att det finns resurser att vidareutveckla 

och implementera idéer som skapats. Alla personer inom organisationen som uppfyller dessa 

krav kan utveckla egna idéboxar i systemet (Karlsson, 2013). 

Innovationsmanegern kan även utse en expert och coachpanel, som kan hjälpa idéskaparna att 

vidga sina tankebanor och därigenom öka kvalitén på idéerna i systemet (Karlsson, 2010). 

Expertpanelen hjälper även till med att utvärdera idéer och ge feedback vid rätt tidpunkt och 

med lämplig infallsvinkel. Detta medför att utmärkelser kan göras för extraordinära idéer, det 

skapar om status för idéer och att idéskapare kan utmärka sin kreativitet (Karlsson, 2013).  

Den största delen av användarna i systemet är den kreativa massa som deltar i skapandet av 

nya idéer. Den absolut viktigaste byggstenen i IdeaBoxes är att alla anställda inom Ericsson 

bjuds in och blir delaktiga i den kreativa processen. Denna strategi medför att ett så stort antal 

idéer som möjligt kan genereras. Vilket anses vara nyckeln till att sedan kunna landa i ett fåtal 

idéer med hög kvalitet. I korthet skulle den största fördelen med systemet kunna beskrivas 

som att den energi anställda lägger på att skapa nya idéer riktas direkt mot de behov som finns 

inom företaget. Behoven är stöttade av innovationsmanegers som ser till att idéer verkligen 

blir granskade och implementerade (Karlsson, 2013). 

Processen startade med att försöka föra in och spara idéer i ett enkelt Excel-dokument. I 

startfasen kommunicerades och diskuterades idéer och behov via e-post. Arbetsmetoden 

uppfattades som dåligt organiserad och misslyckades vid detta försök. Därefter gjordes 

undersökningar i hur ett mer organiserat verktyg skulle kunna utvecklas vilket resulterade i 

idéhanteringsverktyget IdeaBox. Till en början var det främst yngre ingenjörer som såg ett 

behov i att få ut sina idéer. De önskade snabb feedback och konversation kring sina idéer. 

Äldre och mer erfarna ingenjörer kände i början ett hot och en känsla av att någon skall 

utnyttja deras kompetens. Systemet skulle bidra till ett helt öppet forum där alla kan läsa om 

varandras idéer och åsikter, vilket till en början skrämde en del användare. Men med tiden har 

även den äldre generationen börjat utnyttja systemet. Ett slutgiltigt mål för processen var att 

ett behov skall kunna uppstå inom marknadsavdelningen som många gånger står närmast 

kund. Behovet skall sedan sluta i händerna på ingenjörer på R&D-avdelningen som söker 

lösningar till behovet. Genom detta kan utmaningar, idéer och kommentarer röra sig fritt inom 

hela organisationen, oberoende av var kontor och avdelningar är placerade geografiskt sett 

(Karlsson, 2013). 

Ansvaret för att förmedla innovationsbehov är det innovationsmanegers som står för i 

systemet. Detta utförs genom att managern öppnar upp en ny box då ett nytt behov anses vara 

definierat. Vanligtvis består det endast av en rubrik och en beskrivning, men det är upp till 

innovationsmanagern själv att göra det intresseveckande. Behoven innehåller ofta budskapet; 

”-här kan du vara med och hjälpa till”.  Andra källor till att skapa motivation riktade mot 

behoven är tävlingar, till exempel; nu börjar vår årliga innovationstävling. En anledning till att 

tävlingar fungerar bra orsakas av det tydliga start och slut de bidrar med. När tävlingar startats 

i koppling till IdeaBoxes har det utformats fem temaområden där nya idéer skulle vara till 

nytta. Temaområdena presenteras sedan via inspelade videoklipp där det tydligt förmedlas att 

deltagarna står inför utmaningar. För tävlingen finns en jury som ser över idéerna som 

kommer in, där IdeaBoxes fungerar som ett verktyg för att hantera idéer (Karlsson, 2013) 
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Det är även viktigt att fundera ut vilken typ av idéer som önskas och till vilket syfte idéerna 

skall användas. Som tidigare nämnt är det innovationsmanagers som hanterar behoven och 

beroende från fall till fall siktar de brett eller väldigt smalt i beskrivningen. En bred 

beskrivning medför att ett stort antal anställda kan vara med och idégenerera och vid en 

smalare beskrivning riktar sig behovet mer mot en speciell grupp (Karlsson, 2013). 

För att hålla motivationen uppe är det viktigt att fundera kring vilka idéer som det finns 

kapacitet att förverkliga. Det är viktigt att användarna av processen vet att det finns en 

implementeringsförmåga för vad som genereras i systemet. Finns inte resurser att 

implementera är det viktigt att det tydliggörs (Karlsson, 2013). 

En motivationsfaktor att arbeta mer med de behov som listas i IdeaBoxes förklaras vara tid. 

Detta på grund utav att delaktigheten i systemet ligger utanför de ordinära arbetsuppgifterna. 

Faktum är att inom Ericsson är just tid som resurs något de anställda klagar mycket på. 

Lösningen till problemet relaterat till tid handlar om att göra en så kallad ”Trade off” mot 

dagliga arbetet. Med det finns åtgärder för att tackla den här typen av problem. Google har 

exempelvis många bra idéer på hur det kan gå till. Där ger man extra tid till anställda för att 

jobba med egna idéer och det har visat på goda resultat. Ett exempel är ”Flexible Friday”, 

vilket grundar sig i att anställda under fredagar jobbar med egna idéer och projekt. Den typen 

av åtgärder anses tyvärr vara svåra att applicera i ansträngda perioder (Karlsson, 2013) 

Att dela ut tid innebär stora kostnader och då önskar man sig självklart goda resultat. Något 

som Ericsson infört för att undgå slöseri med tid är att grundläggande idéer screenas först och 

idéskaparen kan sedan vinna tid till att arbeta vidare med sin idé om den har potential. Detta 

skapar även en motivationsfaktor för att skapa nya idéer, kommer man på något bra så finns 

möjligheter att visa framfötterna och få komma i kontakt med nya spännande arbetsuppgifter. 

Exempelvis kan man vinna en veckas arbetstid till fritt arbete med sin egen idé. Därefter 

utförs ännu en utvärdering av arbetet som fortgått. Sedan beslutas om ytterligare resurser skall 

läggas in i idén eller inte. Genom detta tillvägagångssätt är det enkelt att styra energin mot 

områden där förbättring verkligen behövs. På samma sätt kan innovationsmanegern styra 

energin genom att presentera innovationsbehov och utmaningar kring högt prioriterade 

områden (Karlsson, 2013). 

3.1 Innovationsarbete hos Thule 
Thule AB är ursprungligen startat i Sverige och utvecklar produkter som medför enkla 

transportlösningar av utrustning. Företaget har ett gediget innovationsarbete och en del av 

detta ligger i ett system som de använder för idéhantering. Systemet påminner om de principer 

som Ericssons IdeaBoxes är uppbyggt kring. Önskan från Thule var att kunna samla in idéer 

på ett mer strukturerat sätt, men framför allt samla in konkreta idéer som i en senare fas skall 

kunna gå över i projekt och skapa framgångsrika innovationer (Nilvius, 2013).  

Det nya tankesättet med att inhämta idéer och att utnyttja fler anställda i den kreativa 

processen startade 2012, alltså för närmare två år sedan. Då användes precis som i Ericssons 

fall en enkel tabell för att samla intressanta idéer som utvecklades. Med tiden uppfattade 

Thules produktutvecklingschef att det fanns ett behov av ett mer strukturerat system för att 

sköta insamlingen av idéer. Thule tog då hjälp utifrån och ett system köptes in och 

implementerades i företaget. Systemet gjorde det möjlighet för chefer att få ut definierade 
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behov och anställda fick möjligheten att dela med sig av idéer och tankar kopplade till Thules 

produkter (Nilvius, 2013) 

Resultatet av systemet var till en början mycket positivt, många nya idéer skapades och de 

hade förhållandevis hög kvalité. En annan fördel som upptäcktes med systemet var att de 

gjorde det enklare att väva samman idéer. Resultatet av detta kan skapa en synergieffekt, det 

brukar kallas att ”klustra” idéer (Nilvius, 2013) 

Med tiden visade det sig tyvärr att kvalitén på nya idéer försämrades, vilket till stor del 

berodde på att idéerna upprepades. Ett annat problem som Thule stötte på var att det i vissa 

fall gick trögt och var komplicerat att plocka ut idéer ur systemet. Det sistnämnda problemet 

har medfört att de nu ligger i planeringsfasen för att implementera ett nytt snabbare system 

med förhoppningen om att både öka mängden och kvalitén på framtidens idéer (Nilvius, 

2013). 

Ett annat område som behandlades under intervjun var hur man får igång en 

idégenereringsprocess och får anställda att dela med sig av sina tankar och idéer. Vad Thule 

främst har arbetet med är som tidigare nämnt att skapa ett enkelt verktyg för detta, vilket 

resulterade i Idédatabasen. De har även tagit fram ett belöningssystem för att ytterligare 

motivera de anställda att skapa mer idéer. Hur en bra idé belönas är kopplad till företagets 

metod för att ranka idéer, vilket utförs från en skala med tio nivåer. Ranking systemets nivåer 

och dess betydelser visas i figur 7 nedan (Nilvius, 2013). 

 
Figur 7. Figuren visar det rakning system som Thule använder i sitt idéhanteringssystem. 

Lyckas en anställd få en av sina idéer rankade mellan nivå 1-5 så utbetalas 500 kronor. Vilket 

medför att en användbar idé har kommit in i systemet. Detta skapar enligt Thule en 

motivationsfaktor för anställda att dela med sig av idéer och det skapar mer aktivitet i 

systemet. 

Varje år utförs även en tävling där en utvärdering av de tre bästa idéerna utförs. Tävlingen 

resulterar i ett första pris av en belöning på 15000 kr, ett andra pris på 10000 kr och tredje pris 

på 5000 kr. Eftersom de handlar om pengar skulle stöld av idéer kunna ske men det är inget 

det varit med om på Thule än så länge (Nilvius, 2013) 
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5. Scanias Produktutvecklingsprocess 

Följande kapitel beskriver Scanias produktutvecklingsprocess. Först presenteras en 

övergripande beskrivning av produktutvecklingsprocessen. Därefter beskrivs en tidig fas av 

produktutvecklingen mer djupgående. Slutligen behandlas det innovationsarbete som utförs 

på NMT sektionen där examensarbetet utfördes. 

 

Scania befinner sig i en tid av förändring och utveckling och kraven på R&D avdelningen 

ökar. En produktutvecklingsprocess med en så hög verkningsgrad som möjligt är därför att 

eftersträva. Processen fungerar som ett gemensamt språk för de anställda och är ständigt 

under utveckling. Det är människorna i processen som avgör resultatet, vilket medför att 

strukturerade arbetssätt och samarbete betyder mycket inför framtiden. Per Hallberg som är 

produktutvecklingschef hos Scania har därför format följande motto; ”var aldrig rädd att 

prova ett nytt arbetssätt” (Project Office, 2011). 

Scanias produktutvecklingsprocess är väl etablerad i företaget och delar upp 

utvecklingsarbetet i tre delprocesser, vilket visas i figur 8 nedan. De brukar kallas; Gulpil, 

Grönpil och Rödpil. Gulpil är en process som beskriver produktutvecklingen i ett tidigt stadie. 

Denna del av utvecklingsarbetet är uppdelad i tre olika områden; Forskning, 

Teknologiutveckling och Konceptutveckling, som brukar omnämnas som ”förutveckling” 

inom organisationen. I processen ”Grönpil” sker utvecklingsarbete som resulterar i färdiga 

produkter och tjänster med en lovad marknadsintroduktionspunkt. Slutligen är processen 

”Rödpil” en produktuppföljning som fokuserar på att förbättra kvalité och kostnader för det 

befintliga produktprogrammet (Project Office, 2011).  

 
 

Figur 8. Figuren visar uppbyggnaden av Scanias produktutvecklingsprocess. 

I ett tidigt stadie av produktutvecklingsprocessen önskas ett så stort intag av idéer som 

möjligt. Det är därför även accepterat att förkasta idéer i dessa stadie. Längre fram i processen 

blir det mycket oönskat med misslyckade idéer, vilket kan skapa onödiga kostnader. Det är 

därför viktigt att ha en bred infallsvinkel i det ”gula” området och att processen förespråkar 

kreativitet (Nordqvist, 2013). 
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5.1 Gulpil – Ett område med stora möjligheter för kreativitet 
Gulpil är en del av produktutvecklingsprocessen där det finns ett stort fokus på skapandet av 

nya idéer och har därför mycket kreativa inslag.  I denna fas är tanken att individer med 

erfaren kompetens skall jobba i mindre grupper i vilka tvärfunktionellt tänkande är ett viktigt 

inslag. Processen är som nämnt ovan indelad i de tre områdena, forskning, 

teknologiutveckling och konceptutveckling (Project Office, 2011). 

Forskning: 

Inom området forskning utvecklas spetskunskap för framtida strategiska forskningsområden. 

De olika områdena är definierade som scenarier i Technology Road Maps (TRM). 

Målsättningen är att skapa en djup kunskap inom dessa områden för att sedan kunna tillämpa 

dem inom processen för teknologiutveckling (Project Office, 2011) 

Teknologiutveckling: 

De områden som har börjat mogna och blivit definierade i TRM kan sedan börja undersökas 

för hur de teknologiskt sett kan vara lämpliga för Scanias produkter och tjänster. Efter som 

kunskaperna inom forskningsområdet ökar medför detta att riskerna med att använda tekniken 

minskar i en senare fas av utvecklingsprocessen (Project Office, 2011) 

Konceptutveckling 

Den sista delen inom processen ”Gulpil” är konceptutveckling, detta är en mycket central del 

som pågår inom varje avdelning. Konceptutvecklingsfasen grundar sig i behov från, forskning 

och teknikutveckling men även från områden som lagkrav och behov direkt från kunder. 

Som tidigare nämnt kan behoven sammanställas i så kallade ”Roadmaps” vilka belyser vad 

företaget utvecklar och vill utveckla, men även till vilket syfte och tidsfas behov grundar sig i 

(Project Office, 2011). 

De ovan beskrivna områdena är en generell mall för hur processen ser ut i förutveckling. 

Eftersom processen inte är speciellt detaljerad så skapar vissa sektioner sina egna processer 

för att skapa ett mer strukturerat arbete i denna fas. Ett exempel är NMP sektionen som enbart 

arbetar inom förutveckling. De har utvecklat en process som de använder inom området 

teknologiutveckling för att mer strukturerat inhämta och implementera innovativa idéer. 

Processen visas i figur 9 nedan (Linderyd, 2012). 

 
 

Figur 9. Figuren illustrerar NMP sektionens process för teknologiutveckling (Linderyd, 2012). 

Processen startar med upptäckten av en ny idé, som beskrivet i figuren skall den då alltid 

dokumenteras i sektionens idélista. I denna fas skall skaparen av idén även undersöka om 

någon liknande idé tidigare har behandlats i organisationen. Under teknikmöten som anordnas 
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varje vecka presenteras idéer som anses vara av företagsnytta. Vid teknikmötena tas även 

beslut om vilka idéer som skall ges mer tid till för ytterligare utveckling, denna fas kallas för 

initieringsfas. Därefter sammanställs ett uppdragsdirektiv som beskriver omfattningen för 

utveckling av idén. Under initieringen görs även patentundersökningar och en djupare 

förstudie. Därefter tas beslut om att starta ett uppdrag som behandlar förutveckling av idén, 

vilket även behandlar uppdragets storlek. Förutvecklingen består dels av att utföra en rad 

praktiska detaljer men kan även innefatta litteraturstudier, beräkningar, simuleringar och 

tester. När förutvecklingen är färdigställd så tas ett slutgiltigt beslut för hur uppdraget skall 

fortskrida. Det finns tre vägar att gå efter detta beslut; avsluta uppdraget, fortsatt arbete eller 

att föra vidare uppdraget för konceptutveckling vilket är nästa steg i processen (Linderyd, 

2012). 

5.2 Innovationsarbete på NMT 

En undersökning gjordes även av hur NMT-sektionen arbetar med kreativitet och innovation. 

Som beskrivet tidigare så skapar sektioner interna processer. I undersökningen upptäcktes att 

sektionen hade skapat två interna processer som låg inom området kreativitet. Det första 

omnämns inom sektionen som FedEx-day vilket en inplanerad dag för att inhämta nya idéer 

varje månad. Inom sektionen finns även en egenutvecklad modell för ledarskap som kallas 

Creativeship. 

5.2.1 FedEx - En dag i kreativ anda 

En gång i månaden hålls ett möte på sektionen där seniora ingenjörer får presentera egna idéer 

mot valfria områden. Detta utförs i samband med FedEx-day som är en utsatt dag för kreativt 

tänkande. Grundaren till idén om att lägga undan extra tid för innovation på NMT var 

sektionschefen Magnus Mackaldener. Idén om FedEx-Day uppkom 2011 och har sedan dess 

funnits med i sektionens innovationsarbete.   

Deltagarna som består av sektionens mest kvalificerade ingenjörer har under denna dag 

möjlighet att arbeta med egna projekt och idéer som kan förbättra nuvarande produkter men 

även skapa någonting helt nytt. För deltagarna är valfritt om man vill jobba i grupp eller 

ensam under dagen. Under FedEx-presentationen varje månad kan deltagarna presentera sina 

idéer genom den metod som passar bäst. 

FedEx-guppen som verkar inom NMT sektionen är sammansatt av tio seniora ingenjörer. 

Varför just dessa personer har valts ut beror på att de har en längre erfarenhet än resterande 

anställda på sektionen. Generellt sett är de även ofta specialister inom sitt område av 

utvecklingsarbete på Scania och anses ha hög potential för att skapa nya innovativa idéer.  

Utöver dessa personer deltar även gruppchefer och sektionschef under presentationsmötena. 

Dessa personer deltar för att finans med som stöd under mötena och för att uppmärksamma 

användbara idéer. Deras syfte är även att ge feedback och komma med kommentarer som kan 

utveckla idéerna i rätt riktning. 

5.2.2 Creativeship – Att leda för kreativitet 

Creativeship är en modell för ledarskap som är utvecklad för att främja kreativitet. Individer 

kommer alltid att komma upp med nya idéer och detta kan främjas genom att skapa ett 

kreativt klimat kring arbetsplatsen. Den viktigaste faktorn för att skapa en kreativ arbetsmiljö 

grundar sig i chefers och andra inflytelserika personers sätt att leda resten av gruppen. 
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Ledarskapsmodellen Creativeship är utvecklad för att fungera som ett stöd vid ett kreativt 

ledarskap och dess principer visas i figur 10 nedan (Mackaldener, 2012). 

 
Figur 10. I figuren illustreras de principer som ledarskapsmodellen Creativeship bygger på 

(Mackaldener, 2012). 

Energin för att skapa nya idéer startar i lampans sockel. Den första principen handlar om att 

skapa en kultur som bidrar till ett kreativt klimat. Det går inte att ge order om att vara kreativ, 

för att det skall fungera måste det ingå i företagskulturen (Mackaldener, 2012). 

Den andra principen bygger på tid som i det här fallet kan ses som en resurs som bidrar till 

kreativitet. Ofta beskrivs nya idéer kläckas utanför de dagliga arbetssysslorna, därför är det 

viktigt att bidra till en arbetsmiljö som förespråka att medarbetarna lyfter blicken. 

Självbestämmande är en viktig faktor för att skapa inre motivation. Enligt den tredje principen 

är det därför viktigt att ge medarbetare lagom mycket självbestämmande över arbetstid, plats 

och metoder som används (Mackaldener, 2012). 

Energin går sedan upp i glödtrådens hållare där insikten om behov möter individens drivkraft. 

Ett kreativt tankesätt startar oftast från insikten om en utmaning, som grundar sig i att lösa ett 

problem eller uppfylla ett behov. I vissa fall kan svårigheten vara att förstå kundens problem 

eller behov och i andra fall kan det vara själva realiseringen som kräver ett kreativt tankesätt. 

Ett bra sätt att förstå sig på behov är att spendera tid med kunden eller till och med försöka 

sätta sig in i hur det är att vara kunden. Där efter är det viktigt att förmedla och motivera rätt 

behov till en grupp med relevanta kunskaper. Eftersom kreativitet är en individuell företeelse 

så är det viktigt att skapa drivkraft till detta hos individen. Drivkraften grundar sig ofta i den 

inre motivationen som ligger som grund för individens kreativa förmåga. Det är därför viktigt 

att matcha individens individuella intressen mot de arbetsuppgifter som delas ut 

(Mackaldener, 2012). 
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Glaset på lampan symboliserar en skydd för de idéer som uppkommer. Enligt modellen är det 

viktigt att ha en bra gruppdynamik för att goda idéer skall kunna födas. Genom att sätta 

samman en grupp med spridda kunskaper kan även mycket motivation skapas. Som ledare är 

det även viktigt att skapa ett klimat med principen att många idéer leder till innovation. Det 

går inte att veta vilken idé som kommer bli framgångsrik men ser man på misslyckade idéer 

som bortkastade så hämmas kreativiteten. Det är därför viktigt att stimulera till en kultur där 

alla idéer är välkomna, framgångsrika som misslyckade. Vilket handlar om att skapa mot i 

gruppen och våga misslyckas. Den sista delen av glaset grundar sig i att bortse från 

begränsningar och att utforska vad som är möjligt först. Begränsningar som producerbarhet, 

tid och kostnader bör bortses i tidiga stadier efter som det kan hämma kreativiteten 

(Mackaldener, 2012).  
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6. Behovsanalys 
Följande kapitel behandlar en behovsanalys baserad på den information som inhämtades 

genom intervjuer och observationer. Analysen redogör för hur arbetet med TRM fungerar och 

hur det skulle kunna förbättras. Slutligen redogörs för hur utmaningar förmedlas inom 

sektionen och hur individens syn i sammanhanget ser ut. Analysen kommer i en senare fas 

ligga som grund för utveckling av de koncept och den arbetsprocess som skapas. 

 

Intervjustudien startade med intervjuer där chefer på avdelnings- och sektionsnivå 

intervjuades. Dessa personer har mycket erfarenhet och stora ansvarsområden för 

organisationens TRM-arbete. Därefter intervjuades fem gruppchefer kring hur arbetet med 

TRM fungerar i grupperna och hur de går tillväga för att förmedla utmaningar. Slutligen 

intervjuades gruppmedlemmar i respektive grupp för att verifiera om deras uppfattning av hur 

de ställs inför nya utmaningar stämmer överens med den planerade arbetsgången inom NMT-

sektionen. Strukturen för intervjuerna visas i figur 11 nedan. 

 
Figur 11. Figuren visar hur intervjustudien strukturerades upp. Där syftet var att analysera hur 

utmaningar rör sig nedströms i organisationen. 

 

Resultatet från intervjuerna presenteras nedan och en i analys kring de mest centrala frågorna. 

 

6.1 TRM- Från avdelningsnivå till gruppnivå 

Avdelningsnivå 

Intervjustudien startade med en intervju med Per Lange som är chef för förutveckling på 

Scanias motoravdelning (NMP). Avdelningen är ansvarig för alla projekt som ligger inom den 

gula fasen i produktutvecklingen, delvis inom förutveckling. Enligt Per förmedlas 

innovationsbehov genom Technology Roadmaps (TRM) inom Scania. Syftet med TRM 

arbetet är att skapa tydlighet i vilka tekniska inriktningar företaget bör fokusera på strategiskt 

sett och att skapa frågeställningar till kunskapssökande. Detta görs med en framtidssyn på 

närmare 20 år för att skapa riktigt spenstiga mål och utmaningar. Enligt Per skulle en 

utmaning kunna vara att skapa en totalt ljudlös ljuddämpare för en trivsammare framtida 

stadsmiljö. Det gäller sedan att landa relevanta tekniker och lösningar som kan uppfylla detta. 

Informationen i TRM skall sedan nå de olika sektionerna genom ett tydligt 

kommunikationspaket som består av olika teknikmöten där chefer från sektionerna deltar och 

ger synpunkter på arbetet som utförts. Mötena finns även där för att de olika sektionerna skall 
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få in sina åsikter i planeringen för utvecklingsarbetet. Informationen från TRM skall därefter 

ta sig ner på sektionsnivå via sektionscheferna där i vissa fall egna sektionsbaserade TRM 

framställs.  

Sektionsnivå 

Enligt Magnus Mackaldener som är sektionschef på NMT skapas egna Roadmaps på 

sektionen och detta görs för att tydliggöra sektionens egna mål. Den Roadmap som skapas 

internt inom sektionerna har i huvudsak två syften; informationen används för att skapa nya 

projekt och för att främja samarbetet mellan olika sektioner. Det senare utförs genom att 

sektionernas TRM samlas i ett rum som förenklar kommunikationen mellan sektioners 

framtida utmaningar. 

Inom NMT-sektionen jobbar närmare ett hundra personer och det är svårt att få ut budskapet i 

sektionens egna TRM att nå de olika undergrupperna på ett tydligt sätt. Enligt Magnus fastnar 

tyvärr information ofta på sin väg ned till projektmedlemmarna i de olika grupperna, vilket 

illustreras i figur 12 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Figuren visar organisationens arbete med TRM ser ut inom olika nivåer. 

Den aggregerade nivån minskar även för TRM-arbetet på sektionsnivå, vilket visas i figur 12. 

Eftersom utmaningarna närmar sig de anställda är det viktigt att de konkretiseras och görs 

tydliga. På samma sätt har ofta den sektionsbaserade TRM ett kortare tidsspann än det arbete 

som utförs på avdelningsnivå. 

För att förmedla informationen ut till de olika grupperna har sektionen egna teknikmöten där 

gruppchefer kan ta del utav sektionens arbete med TRM. Under teknikmötena kan även de 

olika gruppcheferna föra in gruppens synpunkter i TRM för att få vara med och bidra till vilka 

områden fokus skall ligga på i framtidens utveckling. Under mötet kan sektionschefen 

informera gruppcheferna om områden där en extra arbetsinsats behövs. Det är sedan 

gruppchefernas uppgift att förmedla ut informationen till övriga anställda. 

Gruppnivå 

Under intervjustudien undersöktes sedan hur TRM används i de olika grupperna. Resultaten 

visar att användandet och användningsområdet sprider sig mellan grupperna. Roadmapen 

beskrevs användas för att: 

1. Skapa vision, motivation och förmedla gemensamma mål 

2. Planera gult arbete 

3. Används för att visa andra vad vi arbetar med 
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4. Ett bra sätt att kommunicera 

5. Slagträ för att utöka resurser 

Tre av fem gruppchefer anser att TRM används inom gruppen för att skapa vision och 

motivation samt att förmedla gemensamma mål. En understryker att de endast är en 

förhoppning eftersom resultatet aldrig validerats. TRM arbetet beskrivs även användas i syfte 

av planering i två av de undersökta grupperna. En gruppchef förklarar att det fungerar mycket 

bra som ett effektivt planeringsverktyg, för att kunna beskriva grovt vad som skall göras nu 

och var fokus skall lika i framtiden. I den andra gruppen beskrivs att TRM används främst för 

att ge andra parter en inblick i vad guppen arbetar med. En annan fördel med arbetet är att det 

kan användas som slagträ då en grupp är i behov av utökade resurser. 

Av de fem grupperna som undersöktes utför endast fyra någon sorts arbete med verktyget. 

Ansvaret att upprätthålla arbetet med TRM ligger hos gruppcheferna. Anledningen till att 

TRM-arbetet har uteblivit i en grupp beror enligt gruppchefen på att de har jobbat mycket i 

projekt som är kopplade till eftermarknad(dvs. röda projekt). 

6.2 Vad krävs för att kunna arbeta mer kreativt mot TRM? 
Under de fem intervjuer utfördes med gruppchefer kopplat till arbete med TRM söktes 

förbättringsåtgärder. De tankar som kom upp under intervjuerna kring förbättringsåtgärder är 

en viktig del av behovsanalysen som kommer att implementeras i processen som skall 

utvecklas. Resultatet från intervjuerna bidrog till följande förbättringsåtgärder kopplade till 

TRM: 

1. Starta arbetet med TRM tidigare i produktutvecklingsprocessen. 

2. Göra kundens tankar mer centrala i TRM, så att den förmedlar kundbehovet till 

grupperna och inte bara innehåller teknik som R&D-enheten tror på. 

3. Skapa ett bättre samarbete mellan olika gruppers arbete med TRM. 

4. Involvera fler i arbetsprocessen. Kommer skapandet från fler användaren är det sedan 

enklare att arbeta kreativt mot TRM. 

5. Skapa mer tydlighet i arbetet och vad det innebär. 

6. Få in mer ”nytänk” i TRM. 

7. Den måste bidra till ett snabbare sätt att förmedla behov. 

8. TRM bör göras mer konkretiserad. 

9. Den är inte kommunicerad tillräckligt väl. 

6.3 Hur förmedlas uppgifter och utmaningar? 
Uppgifter och utmaningar förmedlas inom grupperna genom TRM, morgonmöten, 

gruppmöten och personliga samtal mellan ingenjörer och gruppchefer. 

Under morgonmöten, även kallat ”daglig styrning”, behandlas dagliga uppgifter som skall 

utföras. Det är gruppchefen som håller i den dagliga styrningen som varar i ungefär tio 

minuter under förmiddagen. Vid dessa möten kan ingenjörerna förklara problem och 

stoppklossar i arbetet för gruppchefen och få vägledning av både chef och resterande grupp. 

Varje vecka utförs även gruppmöten, inom två utav grupperna används dessa flitigt för att 

förmedla utmaningar till ingenjörerna. Utöver detta så ges information om angelägenheter 

som rör gruppen samt om allmän Scanianytta. 
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Gruppcheferna bokar även in personliga samtal med ingenjörerna i grupperna. Dessa samtal 

används ofta till att portionera ut uppgifter som är kopplade till TRM. Detta tillvägagångssätt 

beskrivs av många gruppchefer som mycket funktionellt eftersom utmaningarna kan anpassas 

till respektive ingenjör. En ofta förekommande metod för att presentera uppgifter till 

ingenjörerna kallas Assignment directives(AD). Detta är ett dokument som innehåller en 

skriftlig beskrivning som täcker bakgrund, syfte, problemformulering och mål för uppgiften. 

För varje AD tillsätts en senior ingenjör ansvaret. Den mer erfarne ingenjören fungerar även 

som ett stöd för uppdragstagaren. Inom flera grupper beskrivs tidsbrist vara en stor anledning 

till att lite tid prioriteras till AD. 

Inom en utav de undersökta grupperna förmedlades uppgifter genom seminarier som planeras 

varje vecka. Ingenjörerna delas sedan in i mindre grupper som får arbeta med utmaningarna 

och vid ett senare tillfälle får presentera sina idéer. Detta skapar enligt den ansvarige 

gruppchefen bra sammanhållning men även lite känsla av tävling som motiverar 

gruppmedlemmarna. 

6.3.1 Individens syn 

Vid intervjuer med ingenjörer i de olika grupperna verifierades att uppgifter förmedlas främst 

genom gruppmöten och personliga samtal. I en grupp ansågs det att den största källan till nya 

utmaningar förmedlades genom seniora ingenjörer. Det beskrivs som viktigt att kunna bolla 

idéer och behov mellan varandra i grupperna och de seniora ingenjörernas kunskaper beskrivs 

som mycket användbara i dessa situationer. 

Men vad motiverar egentligen till att komma på nya idéer? Samtliga av de intervjuade 

ingenjörerna menar att nya och stimulerande arbetsuppgifter är en stor motivationsfaktor. Att 

fastna i långa och tidskrävande processer är något som uppfattas hämma kreativiteten. Det 

beskrivs till exempel vara enkelt att vara motiverad och idérik i början av längre projekt men 

att kreativiteten minskar med tiden. En annan faktor till hämmad kreativitet är tidsbrist, vilket 

nämns av majoriteten av de intervjuade. Det finns en önskan om att ha mer tid utanför det 

dagliga arbetet för att arbeta med nya utmaningar. 

En motivationsfaktor till att komma på egna idéer är att visa framfötterna för chefer, detta kan 

även resultera i att en större möjlighet finns för att styra sina egna arbetssysslor. Det finns 

även en stor vilja att visa att hela gruppen presterar inom sektionen, vilket bidrar till 

motivation i gruppen. Att arbeta i grupp och med nya personer anses vara en framgångsfaktor 

då nya idéer skall skapas. 

En annan faktor för att skapa motivation hos de anställda beskrivs som förmågan att skapa 

möjligheter för implementering och hur individen går tillväga för att få sin idé att 

uppmärksammas. Tre av de fyra ingenjörer i grupperna inom NMT-sektionen tycker att det är 

enkelt att förmedla sina idéer. Det anses däremot inte finnas något väl organiserat metod för 

att göra detta, så som ett specifikt forum. När idéer uppkommer beskrivs de oftast för chefer, 

seniora ingenjörer eller andra kollegor i förhoppning om att få en annan persons åsikt kring 

idén. Dokumentation av idéer uppkommer endast då chefer ser potential i idén och därför 

anses det spela stor roll vem som idén presenteras för. I allmänhet anses klimatet för att dela 

med sig av tankar och idéer vara mycket öppet. ”Det är viktigt att kunna bolla idéer med sina 

närmsta kollegor för att få snabb feedback” svarar en av de anställda. ”Det skulle vara 

intressant att se vart och varför idéer uppkommer” svarar en annan. Samtliga av de 
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intervjuade ställer sig positivt till att ta sig ann fler spännande utmaningar och att få jobba 

med dagligt idéskapande. ”Det är det som fick mig att välja det här yrket”, svarar en av de 

intervjuade. Tre av de fyra intervjuade tycker att deras kreativa förmåga utnyttjas bra till 

mycket bra i deras arbetspositioner. Den fjärde tycker att sin förmåga att arbeta kreativt 

utnyttjas mindre bra och förklarar att det är enkelt att fastna i utdragna processer. ”Jag tycker 

att jag har mycket mer att ge, och jag vill gärna visa det”, förklarar den intervjuade. En 

gemensam åsikt är att den kreativa förmågan skulle kunna utnyttjas bättre och det finns en 

önskan om att utöka tiden för kreativt arbete som ligger utanför de dagliga uppgifterna. 
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7. Utvecklingsprocess 

Följande kapitel beskriver utvecklingsprocessen i examensarbetet. Kapitlet behandlar 

konceptutveckling, där fyra koncept presenteras vilka bidrar till förmedling av utmaningar. 

Därefter beskrivs i korthet ett koncept val som utfördes. Slutligen beskrivs vidare utveckling 

och implementering av de valda koncepten, samt en utvärdering av resultaten från 

implementeringen. 

 

Den planerade leveransen för examensarbetet bestod av att utveckla en ny arbetsprocess 

innehållande riktlinjer, illustrationer, förklaringar och enkla verktyg för att kunna 

implementera processen och ge den fäste på avdelningen. Som beskrivet i metodkapitlet 

startade utvecklingsfasen med utveckling av koncept som bidrar till att förmedla utmaningar 

inom organisationen.  

7.1 Konceptutveckling 

Nästa steg i utvecklingsfasen bestod av att utveckla koncept kring hur förmedlingen av 

utmaningar skulle kunna utföras. Vid utvecklingen studerades resultaten från behovsanalysen 

för att kunna skapa en produkt som passar in i organisationen. En viktig aspekt var även att 

skapa ett mer öppet system för att dela idéer. Fyra koncept utvecklades: Innovationsbladet, 

Utmaningsmöte, Wall of Innovation och Kaffemuggen, vilka presenteras nedan. 

7.1.1 Koncept 1: Innovationsbladet 

Det första konceptet som utvecklades kallas Innovationsbladet. Konceptet syftar till förmedla 

utmaningar till de anställda genom en tidning eller bilaga som skickas ut varje månad. Idén 

med innovationsbladet är kopplat till reklambranschen där många kunder och användare nås 

via tidsskrifter och reklamblad. I figur 13 nedan visas en grafisk illustration av hur konceptet 

skulle kunna utformas. 

 
Figur 13. Figuren illustrerar konceptet -innovationsbladet 

Innovationsbladet skulle kunna skickas ut till de anställda en gång i månaden för att upplysa 

om viktiga frågor i innovationsarbetet. Förslagsvis skulle två utmaningar kunna presenteras 

varje månad med förhoppning om att inhämta nya idéer. En del av innovationsbladet skulle 
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även kunna fyllas med spännande idéer som utvecklats av läsarna. Vilket skulle kunna bidra 

till en chans att få utmärka sig som anställd och fungera som en ”trigger” för kreativiteten i 

organisationen. 

7.1.2 Koncept 2: Utmaningsmöte 

Nya utmaningar och problemställningar skulle även kunna nå de anställda genom ett specifikt 

”utmaningsmöte”, vilket illustreras i figur 14 nedan. 

 
Figur 14. Figuren illustrerar konceptet – utmaningsmöte. 

Till mötet skulle personer med rätt bakgrund och kompetens kunna bjudas in anpassat efter 

vilka utmaningar som presenteras. Utmaningsmötet skulle kunna anordnas en till två gånger i 

månaden för att hålla anställda uppdaterade och motiverade till att vara med och skapa nya 

idéer. 

7.1.3 Koncept 3: Wall Of innovation 

Det tredje konceptet Wall Of Innovation består av en tavla eller vägg där både utmaningar och 

idéer kan presenteras. Tanken är att ett antal utmaningar presenteras på väggen varje månad 

för att väcka intresse och skapa diskussion kring framtidens utmaningar. I figur 15 nedan 

presenteras konceptet. Praktiskt sätt skulle utmaningarna skrivas ut som affischer som sedan 

placeras på rad. Problemen som tas upp skulle kunna behandla de olika fördjupningsområden 

som avdelningen arbetar med.  

 
Figur 15. Figuren illustrerar konceptet - Wall of innovation. 
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På den nedre delen av tavlan skulle idéer kunna presenteras som svarar för månades 

utmaningar. Detta skulle kunna göras genom att skrisser och beskrivningar förs ner på papper 

som fästs upp på väggen. På detta sätt skulle de anställda kunna ta del av varandras tankar, 

vilket även skulle kunna leda till att de vanliga tankebanorna bryts. Idéväggen fungerar därför 

som en idédatabas som töms periodvis. Detta skulle förslagsvis kunna utföras av en utvald 

utvärderingsgrupp bestående av seniora ingenjörer som efter avgränsad period skulle 

utvärdera idéerna och ta beslut om vilka som blir relevanta att arbeta vidare med. 

7.1.4 Koncept 4: Kaffemuggen 

Konceptet ”Kaffemuggen” syftar till att skapa en idérikare fikastund. Ofta kommer de mest 

användbara idéerna upp vid tillfällen då stress och vardagliga arbetsuppgifter läggs åt sidan. 

En idé uppkom därför om att trycka utmaningar på kaffemuggar, i figur 16 visas en 

illustration av hur utmaningen skulle kunna presenteras på en pappersmugg. 

 
Figur16. Figuren visar konceptet -Kaffemuggen. 

Kaffemuggarna kan sedan placeras ut vid kaffeautomater för att syliggöra utmaningen. För att 

samla in idéer skulle till exempel en brevlåda kunna placeras i anslutning till 

kafféautomaterna där bidrag kan lämnas. Utvärdering och granskning av idéer skulle kunna 

utföras på ett tillvägagångsätt som beskrevs i förgående koncept. Konceptet skulle kunna nå 

ut till en mycket bred grupp inom organisationen eftersom människor från olika avdelningar 

konstant rör sig mellan de olika fikaplatserna. Detta skulle resultera i att en väldigt bred 

samlad kompetens skulle ta sig an och fundera kring problemet, vilket beskrivs som en 

framgångsfaktor i innovationsarbetet.   

7.1.5 Val av koncept 

Ett konceptval och utvärdering gjordes tillsammans med handledare från Scania. Tre av de 

fyra koncept valdes ut för att arbeta vidare med, med målet att kunna implementeras och 

utvärderas. Konceptet Wall Of Innovation ansågs stämma bra överens med redan använda 

arbetsmetoder inom andra områden på Scania. Ett exempel är det dagliga planeringsarbetet 

som utförs, där anställdas arbetsuppgifter synliggörs på en planeringstavla i 

kontorslandskapet. En annan fördel är att konceptet både hanterar behov och lösningar som 

enkelt skulle kunna kopplas till TRM arbetet. Ett andra koncept som valdes för 

vidareutveckling var Kaffemuggen. Detta ansågs vara ett nytänkande sätt att förmedla behov 
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och det ansågs vara enkelt att förmedla konceptet till en bred grupp användare. Det tredje 

konceptet som valdes för implementering var Utmaningsmötet. Vilket ansågs vara intressant 

att vidareutveckla och testa i den utvalda fokusgruppen.  

7.2 Vidareutveckling & implementering av koncept 

De koncept som valdes ut i konceptvalet vidareutvecklades och testades. Under 

vidareutvecklingen skapades material och detaljer fastställdes för hur koncepten skulle kunna 

fungera i praktiken. Vidareutvecklingen och implementeringen startade med konceptet 

”Utmaningsmöte” vilket sedan testades mot den utvalda fokusgruppen. 

7.2.1 ”Utmaningsmöte” 

Under en FedEx-dag testades ett nytt tillvägagångssätt för att samla in idéer. Målet var att 

skapa mer delaktighet och motivation i önskan att skapa fler idéer än tidigare omgångar av 

FedEx. Strategin för att genomföra detta var att skapa en tydlig och motiverande utmaning 

som skulle kunna presenteras i anslutning till FedEx. Lämpligt i tiden låg då ett projekt som 

involverade hela motoravdelningen på Scania. Projektet kallas för ”55 % BTE Challenge 

Project” och syftar till att förbättra verkningsgraden i hela lastbilens drivlina. Precis som i 

projektnamnet är målet att skapa en bromsad vekningsgrad som närmar sig 55 procent.  

Detta projekt blev fokusering för utmaningen som sedan skulle ligga som grund för insamling 

av idéer. Projektbeskrivningen till utmaningen bestod av en längre presentation för projektet 

som behövdes bearbetas för att nå ut och med tydlighet och motivation i FedEx gruppen. 

Utifrån projektbeskrivningen sammanställdes därför ett presentationsblad för att sporra och 

motivera FedEx-deltagarna i den kommande utmaningen. Innovationsbehovet presenterades 

genom en figur med den mest nödvändiga informationen skriven i punktform, vilket visas i 

figur 17 nedan. 

 
Figur 17. Figuren illustrerar den utmaning som framställdes in för implementeringen av konceptet. 

Frågan var sedan hur utmaningen skulle förmedlas till FedEx deltagarna. Resultatet blev ett 

möte där presentationsbladet visades upp och presenterades av en gruppchef inom sektionen. 

För att kunna utvärdera hur träffsäker problemställningen var planerades även en workshop 

för idégenerering in vid presentationstillfället. Under idégenereringen presenterades 
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utmaningen ytterligare en gång där två separerade grupper genererade idéer under en timmes 

tid. Workshopen resulterade i 31 unika idéer som samlades in och skickades vidare som 

förslag inom förbättringar i verkningsgrad. Detta var bara en sektions bidrag i projektet. Syftet 

är att alla sektioner som arbetar med utveckling som berör motorns verkningsgrad skall vara 

med och bidra. Ett resultat av arbetet är att alla idéer samlas på en och samma plats. Detta gör 

det möjligt att se hur stor påverkan alla idéer tillsammans har och hur den totala 

vekningsgraden i framtiden kan förbättras. 

7.2.2 ”Wall Of Innovation” 

Genom möten med fokusgrupp och handledare fastställdes tre viktiga aspekter för 

vidareutvecklingsfasen av konceptet.    

 Att koppla ihop idéväggen med de behov som listas i TRM 

 Skapa ett verktyg för att förenkla i utvecklingen av utmaningar 

 Skapa material för implementering av en fullskalig idévägg 

Konceptet ”Wall Of Innovation” vidareutvecklades för att länkas samman med sektionens 

TRM-arbete. Under vidareutvecklingen sammanställdes en processkarta över hur arbetet med 

TRM skulle kunna utföras för att skapa mer kreativitet i produktutvecklingen, vilken visas i 

bilaga 4. TRM-arbetet som har kartlagts i processkartan bygger på ett arbetssätt där sektionen 

tillsammans bidrar med lösningsförslag till sektionens egna behov som listats i roadmapen. 

I den utvecklade processen kopplas konceptet ”Wall Of Innovation” till TRM genom två 

fysiska tavlor, vilket visas i figur 18 nedan. Den vänstra tavlan bidrar som beskrivet i 

konceptbeskrivningen till att förmedla motiverande och tydliga utmaningar, men även till ett 

mer öppet system för att dela idéer. Den högra tavlan illustrerar en mer dynamisk roadmap, 

där framtida utmaningar kan prioriteras och idéer som får utmärkelser kan presenteras. Idéer 

som förs över till den högra tavlan är alltså mer mogna idéer som kan komma att 

implementeras. Den dynamiska roadmapen har delats upp i rader som utgör olika gruppers 

fokusområden. Detta skulle kunna bidra till bättre samarbete i roadmaparbetet samt ett mer 

öppet klimat för att dela idéer och utmaningar mellan grupperna. Informationstavlorna 

placeras bredvid varandra på en synlig plats i kontorslanskapet och fungerar som ett verktyg 

för användarna av processen. 

 
 

Figur 18. Figuren visar hur konceptet kopplas samman med TRM. Detta kan potentiellt utföras genom 

att en roadmap placeras vid konceptets sida. De två tavlorna kan tillsammans samverka till att skapa 

ett mer dynamiskt arbete med TRM. 



 40 

Under behovsstudien som utfördes efterfrågades mer öppenhet och samarbete i 

roadmaparbetet mellan grupperna, vilket även detta syftar till att bidra med. 

Presentationsmall för utmaningar 

En mall som syftar till att bidra till att utvecklingen av utmaningar förenklas ansågs vara ett 

viktigt verktyg i processen. Efter avstämning med fokusgruppen som kommer vara 

slutanvändare av mallen utfördes utvecklingen i programmet Microsoft PowerPoint. 

Presentationsmallen består av ett färdiginställt ark i storleken A3. Den innehåller 

beskrivningar som rör presentationen av utmaningen, lämpliga typsnitt och en ram med 

företagets logotyp, vilket visas i figur 19 nedan. 

 
 

Figur 19. Figuren visar en illustration av den presentationsmall som utvecklades för processen. 

De fyra inrutade testerna inom ramen ger förslag på hur innovationsbehovet kan presenteras. 

Den övre delen av postern är tilldelad bilder som är kopplade till hur användaren ser på ett 

nytt problem eller en möjlighet. Målet är att på denna yta av postern förklara en enkel historia 

med hjälp av bilder, vilket brukar kallas en ”storyboard”. Den kan till exempel förklara 

bakgrunden till problemet från en teknisk synvinkel eller hur kundens situation ser ut i 

dagsläget. Bilderna får gärna motivera till en bättre eller enklare framtid. 

I den streckade rutan i posterns mitt beskrivs den utmaning som är aktuell. Utmaningen 

beskrivs kortfattat, helst inte längre än en mening. Det är även viktigt att utmaningen är enkel 

att förstå, så att en bred användargrupp kan ta till sig budskapet. En tumregel skulle kunna 

vara att den beskrivs så att en person med tekniskt intresse kan ta sig an utmaningen. 

Utmaningen skall beskrivas så att individer som läser den får ett sug att vara med och hjälpa 

till, det vill säga -generera idéer. Detta kan göras genom att starta meningen med något som 

skapar känsla av sammanhållning; ”-Hur skulle vi kunna, ”-Tänkt om vi kunde” osv. Ett annat 

sätt att ta fram känslor är att koppla frågan eller utmaningen till kunden. 

I de nedersta två rutorna beskrivs bakgrunden till problemet, eller teknisk fakta som är 

nödvändig för att kunna ta sig an och förstå utmaningen. I textrutan till i det nedre vänstra 

hörnet beskrivs detta i punktform. Frågor som man kan svara på är till exempel: vad är 

bakgrunden till problemet?, vad gör en utmaningen komplicerad?, hur påverkas Scania om 

problemet inte blir löst? I den nedre rutan till höger infogas med fördel ännu en bild som är 
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kopplad till det som beskrivs i bakgrunden. Presentationsmallen för att framställa utmaningar 

visas även i bilaga 5. 

Utveckling av exempelposters 

Tre stycken exempel posters med utmaningar togs även fram för att kunna testa konceptet 

Wall Of Innovation. Problemområden togs fram med hjälp av fokusgruppen och utmaningarna 

utvecklades efter presentationsmallen. Fokusområdena inför implementeringen beslutades 

med hjälp av handledare och en teknisk rådgivare hos Scania. Vid urvalet av fokusområden 

låg sektionens TRM som grund.  Målet var att välja ut utmaningar som är riktade mot 

samtliga grupper inom sektionen, vilket medför att så många som möjligt blir motiverade att 

vara med och bidra i arbetsprocessen. I figur 20 nedan visas en av de tre exelmpelposters som 

utvecklades, resterande exempel visas i bilaga 6. 

 

Figur 20. Figuren illustrerar en utav de tre exempel-posters som skapades. 

När de tre utmaningarna var färdigställda skapades en bakgrundsmall för ”Wall Of 

Innovation”. Bakgrundsmallen bidrar till plats för att förmedla utmaningar och idéer, visas i 

figur 21 nedan. 

 

 
Figur21. Figuren visar den mall som framställdes inför implementeringen av konceptet. 

Bakgrundsmallen utvecklades i ett större format med längden 180 centimeter och höjden 100 

centimeter. Detta med anledning av att skapa plats för presentationsmaterial i form av tre 

Utmaning 1 Utmaning 2 Utmaning 1 

Presentation av idéer 
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posters i storleken A3 med tillhörande plats för idéer undertill. När presentationsmall, 

exempelposters och bakgrundsmallen för konceptet var färdigställt skrevs materialet ut för 

implementering. Konceptet testades i en utav sektionens korridorer, där det utvecklade 

materialet sattes upp på en tavla, vilket visas i figur 22 nedan. 

 
Figur 22. Figuren visar konceptet Wall Of innovation efter implementering. 

För att förenkla användandet placerades även pennor och papper ut i anslutning till 

utmaningarna. I korridoren in till NMT sektionen passerar sektionens dryga hundra anställda 

frekvent under dagen, vilket gör konceptet mycket synligt. Vid implementeringen gjordes en 

avgränsning till att endast testa det ursprungliga konceptet med bestående av en idétavla. Idén 

med den dynamiska roadmapen testades alltså inte, men en beskrivning av hur processen 

skulle kunna fungera visas i bilaga 7. 

7.2.3 ”Kaffemuggen” 

Det tredje konceptet som vidareutvecklades för implementering var Kaffemuggen. Det 

material som utvecklades för konceptet bestod av 60 stycken kaffemuggar med tryckta 

utmaningar och två brevlådor för insamling av idéer. En av de utmaningar som skapades i 

anslutning till föregående koncept formades om för att passa kaffemuggen vilket visas i figur 

23 nedan. 

 
Figur 23. Figuren illustrerar utmaningen som användes till kaffemuggarna. 
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En del av informationen i utmaningen togs även bort för att få den att passa in bra på den lilla 

yta som muggen erhåller. Utmaningen monterades sedan på muggarna för hand eftersom 

beställningstiden för maskinellt tryckta pappersmuggar gick utanför projektets tidsram. 

Slutligen tillverkades två boxar för insamling av idéer, som byggdes ihop av materialet 

Kaparskiva och knappnålar. På framsidan av boxen sattes utmaningen och en vägledande 

skyllt upp för att göra insamlingen av idéer tydlig. Konceptet monterades därefter i två 

kafferum i närheten av sektionen. I anslutning till kaffeautomaterna ställdes även muggarna 

ut. Implementeringen av konceptet visas i figur 24 nedan. 

 

 
 

Figur 24. Till vänster visas idébrevlådan för konceptet ”Kaffemuggen” och till höger kaffemuggarna 

med utmaningar. 

 

Konceptet fick sedan sitta uppe under en 14 dagars period. Därefter kontrollerades antalet 

idéer som kommit in. Vid ena implementeringsstället gick muggarna åt efter bara tre dagar 

och efter 14 dagar hade 4 bidrag lämnats in. I den andra idébrevlådan hade tre bidrag lämnats 

efter implementeringstidens slut. 

7.3 Utvärdering av koncept 

De tre koncepten som vidareutvecklades och implementerades verifierades slutligen under en 

utvärdering. Utvärderingen utfördes utifrån hur många idéer de olika koncepten genererade, 

samt genom allämna uppfattningar om koncepten och deras funktion.   

7.3.1 Utvärdering av ”Utmaningsmöte” 

Tre koncept testades under implementeringsfasen i examensarbetet. Det första konceptet: 

Utmaningsmöte testades mot den utvalda fokusgruppen under en tidig fas av projektet. 

Konceptet testades genom planerade möten samt en workshop med fokusgruppen vilket 

gjorde implementeringen målstyrd. Resultatet visar på att metoden fungerar bra för att 

generera många idéer mot ett specifikt mål. Metoden fungerar bra om det är en mindre grupp 

som skall bidra med idéer. Under workshopen skapades insikt hos deltagarna om hur viktigt 

det är att gå igenom bakgrunden till ett problem.   

BTE Challenge Project är ett projekt som utförs i samarbete med men en annan organisation. I 

intervjun med Per Lange kom detta upp på tal som en faktor som skapar motivation. Det 

skulle kunna beskrivas som ett projekt med fokus på öppen innovation, eftersom externa 

samarbetspartners tas in. 
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Utmaningen är även spridd över hela motoravdelningen eftersom alla sektioner som deltar 

kan vara med och bidra till en bättre vekningsgrad. Under en intervju med en sektionschef i 

organisationen ansågs även detta kunna vara en bidragande faktor i att skapa motivation i 

utmaningar. Det är viktigt att känna att man är en del av någonting ”större” och att gruppen 

tillsammans kan skapa förändring. 

Presentationen av utmaningen fick positiv kritik av fokusgruppen och ansågs vara enkel att ta 

till sig. En deltagare hade dock åsikten att under presentationen att målet är för hårt satt. 

Presentationen väckte bra med intresse hos gruppen och den övergripande känslan var att de 

såg positivt på ett gemensamt mål. En gemensam åsikt är att det behövs ett mer organiserat 

sätt för att sammanställa problemformuleringar. I övrigt uppskattades även en mer 

strukturerad arbetsgång för att generera och samla in idéer. Workshop som arbetssätt 

fungerade bra då de ingenjörer som arbetade tillsammans inom gruppen skapade en väl 

fungerande gruppdynamik och ett öppet klimat för att dela och skapa idéer. 

7.3.2 Utvärdering av ”Wall of innovation” 

Vid en första presentation av konceptet Wall Of Innovation för fokusgruppen inhämtades 

feedback för konceptet. En gemensam åsikt var att konceptet skulle kunna passa bra in i 

Scanias nuvarande arbetsmetoder. Tillvägagångssättet att arbeta på liknar det individuella 

planeringsarbetet som utförs dagligen vid sektionen. Det uppfattades även vara en effektiv 

metod för att förmedla utmaningar. Det ansågs vara viktigt att tavlan placerades på en plats 

där den verkligen syns för att komma till sin rätt. Flera ställde sig positivt till att skapa en 

känsla av frivillighet i skapandet av idéer. Måsten och påtryckningar om att skapa nya idéer 

ansågs av flera kunna hämma kreativiteten hos användaren. 

Eftersom konceptet bidrar till att visualisera idéer diskuterades även sekretess av materialet 

som konceptet skulle kunna bidra till. Vilket ledde till att tavlan beslutades sättas upp i 

sektionens korridorer och inte utanför. 

Efter att konceptet suttit uppe i tre dagar kontrollerades resultatet. Det visade sig att 

användandet inte fungerade som planerat eftersom få idéer skapats i anslutning till konceptet. 

Under ett möte med fokusgruppen diskuterades vad resultatet kunde bero på. Vid detta möte 

beslutades att konceptet med idéväggen måste marknadsföras bättre och att detta lämpligast 

görs genom en kort presentation under de gruppmöten som anordnas. Under presentationen 

inhämtades även information om hur grupperna har uppfattat konceptet under veckan. Sex 

personer besvarade fyra frågor kopplade till konceptet. Utvärderingen visade att konceptet har 

nått ut med tydlighet, eftersom samtliga lagt märke till de utmaningar som presenterats. 

Tydligheten i beskrivning och illustration av de tre utmaningar som sattes upp fick även 

mycket bra kommentarer, som till exempel att de var enkla att förstå, intresseväckande, enkelt 

formulerade och innefattade en bra systemförståelse. 

Hälften av de som tog sig an frågorna i utvärderingen tycker att känslan av att dela idéer 

genom konceptet känns naturligt och tryggt. Två svarade att de inte vet ännu, eftersom de inte 

hunnit testa konceptet. Den sista personen svarade att tavlan känns bra men att den inte sitter 

på rätt ställe för att stanna upp och tänka, då tavlan är placerad i en korridor. 

Den sista frågan i utvärderingen riktades mot förslag på förbättringar. En respondent svarade 

att tavlan skulle kunna placeras på ett lugnare ställe där det finns mer utrymme för att fundera 

och rita. Ett annat förslag på förbättring som gavs var att konceptet måste marknadsföras 
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bättre samt att fler personer borde involveras i processen. En sista idé som gavs var att göra 

tavlan mer lättillgänglig för andra personer inom organisationen, samt att de olika grupperna 

skulle kunna vara ansvariga för utmaningarna vid olika tidpunkter. 

7.3.3 Utvärdering av ”Kaffemuggen” 

Konceptet ”Kaffemuggen” implementerades med mindre styrning mot användaren, på så sätt 

att ingen som ber användaren om att vara med och bidra med idéer. Koncepten 

implementerades i förhoppning om att väcka uppmärksamhet och motivation till att vara med 

och bidra med idéer. Konceptet testades mot en mycket större grupp användare eftersom det 

sattes upp i två kafferum som används av hundratals personer. 

När koncepten hade suttit uppe under två veckor kontrollerades antalet inkomna idéer samt 

åtgången av de muggar som placerats ut. Tjugofem muggar med tryckta utmaningar 

placerades ut vid två olika kaffeautomater, var av samtliga hade gått åt efter de första tre 

dagarna. I de tillhörande insamlingsställena samlades sammanlagt sju idéer in. Observationer 

gjordes kring kaffeautomaterna och utifrån dessa uppfattas konceptet vara omtyckt. Det 

uppfattas vara en intressant metod för att samla in idéer och skapa vetskap om framtida 

utmaningar.  
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8. Diskussion 

Följande kapitel behandlar en diskussion av examensarbetets resultat och hur de skulle kunna 

påverka Scania som verksamhet. I den inledande delen presenteras allmänna resultat och ett 

resonemang förs kring de forskningsfrågor examensarbetet syftar till att besvara. Därefter 

presenteras hur resultatet bidrar till forskningsområdet samt förbättringsåtgärder och förslag 

på fortsatt arbete för examensarbetet.   

 

I inledningen av examensarbetet beskrivs en övergripande forskningsfråga innehållande tre 

underliggande delfrågor vilka ligger som grund för diskussionen. Forskningsfrågorna 

formulerades enligt följande: 

RQ: Hur skall Scania arbeta i en tidig fas av produktutvecklingen för att arbeta mer kreativt 

mot företagets centrala innovationsbehov? 

1. Hur skall Scania arbeta för att utveckla mer motiverande och tydliga utmaningar ifrån 

de behov som listas i TRM? 

2. Hur skall utmaningarna förmedlas för att skapa mer motivation och tydlighet hos fler 

individer? 

3. Hur skall Scania arbeta för att involvera fler i TRM arbetet samt göra arbetet mer 

självgående? 

För att kunna besvara forskningsfråga ett analyserades teori om motivation kopplat till 

uppgifter. I teorikapitlet beskrivs hur motivation hos individer egentligen uppstår och hur den 

kan påverkas. Hur motivation skapas i problemställningar ansågs vara en av de mest centrala 

frågorna under examensarbetet. I utvecklingsarbetet skapades därför en mall för att bidra till 

enklare utformning av utmaningar. Den mall som skapades kan bidra till inspiration och 

riktlinjer när nya utmaningar skall utvecklas. I samtal tillsammans med fokusgruppen fanns en 

gemensam åsikt om att det finns behov av konkreta verktyg för just detta ändamål. Verktyget 

för att utveckla utmaningar kan även bidra med ett standardiserat utseende på utmaningarna. 

Detta skapar förhoppningsvis ett mer tydligt intryck hos användarna och att en djupare 

förståelse då kan uppnås. Verktyget kan även skapa en mer tidseffektiv utveckling eftersom 

storlek på text och utskriftsformat är färdiginställt i mallen. I från en synvinkel av de resultat 

som inhämtades under behovsstudien ligger de mest komplexa problemet i att hitta en 

standardiserad metod för att utveckla utmaningen. Under behovsstudien skapades en tydlig 

bild om hur Scanias arbete med TRM fungerar. Vilket besvarar hur olika chefer använder sig 

av verktyget, samt vilka hinder och svårigheter som uppfattas finnas. Resultaten visar att det 

är något av ett komplext verktyg, samt att förbättringsåtgärder behövs för att kunna utnyttja 

verktyget till att arbeta mer kreativt mot framtida utmaningar. Vid utvecklingen av 

utmaningar är det tänkt att TRM skall ligga som grund och blotta organisationens behov i 

innovationsarbetet. Eftersom mycket av fokuseringen i organisationens arbete med TRM har 

ägnats till lösningsåtgärder saknas i vissa tillfällen en mer specifik formulering av sektionens 

egna behov. Skulle behoven tydliggöras bättre i TRM skulle skapandet av utmaningar kunna 

förenklas och förbättras.  

Jag uppfattar själva skapandefasen som ett diffust problem som skulle kunna utföras på 

väldigt många sätt. Hur utmaningen beskrivs med ord och bilder bidrar till motivation hos 



 48 

individen men en annan vikig faktor uppfattas även vara hur utmaningen i slutänden 

förmedlas. 

Forskningsfråga två besvarades till stor del genom de koncept som utvecklades och 

implementerades, samt den ingående analysen och utvärderingen av koncepten. Resultaten av 

behovsstudien låg som grund i utvecklingsfasen för att förmedla utmaningar kopplade till 

arbetsprocessen TRM. Koncepten som utvecklades visar på konkreta förslag på hur arbetet 

kan utföras, som förhoppningsvis kommer skapa nytta inom organisationen. De tre koncepten 

som testades bidrar till nytänkande tillvägagångssätt för att förmedla utmaningar.  

Koncepten Kaffemuggen och Wall of Innovation bidrar till att utmaningar når ut till en mycket 

stor mängd individer. Precis som beskrivet i teorikapitlet är detta ett mycket effektivt sätt att 

inhämta idéer genom. Det gör att individer med olika bakgrund och kunskaper kan få vara 

med och bidra i utmaningar som de kanske aldrig annars hade kommit i kontakt med. Vid 

fallet med kaffemuggen så bortsågs helt från att skapa någon sort yttre motivation, delvis inga 

utmärkelser, priser eller andra belöningar. Bidragen som lämnas i idébrevlådan får även vara 

helt anonyma och i slutänden är det endast en expertpanel som utvärderar de idéer som 

kommit in. 

I konceptet Wall of innovation sätts idéerna upp på en vägg synligt i korridoren. En bra idé 

utmärker sig då vilket skulle kunna skapa yttre motivation för användaren av konceptet. Men 

detta skulle även kunna påverka kreativiteten negativt då det skulle kunna uppfattas som 

skrämmande att dela med sig av sina idéer på ett så öppet sätt. Det skulle kunna handla om 

rädsla för att skriva något dumt eller felaktigt eller en oro för att någon skulle kunna stjäla bra 

idéer. Det blir därför väldigt viktigt att konceptet presenteras och implementeras med rätt 

värderingar. Precis som beskrivet i teorikapitlet om Collaborative Idea Management är det 

viktigt att samarbeta och att individerna i systemet är öppna och lojala mot varandra.  

En anledning till att få idéer inhämtades vid ett tidigt stadier av implementeringen kan bero på 

att konceptet inte presenterades och förklarades tillräckligt väl på sektionen. Som beskrivet i 

benchmarkingkapitlet använder sig både Thule och Ericsson av belöningar för bra idéer vilket 

inte var fallet vid implementering av koncepten.  Det beskrivs även som viktigt att förklara 

och visa att det finns en implementeringsförmåga bakom utmaningarna så att den som skapar 

idéer vet att idén kan bli verklighet. 

Forskningsfråga tre behandlar hur TRM arbetet skulle kunna göras mer självgående. Vilket 

skulle kunna göras genom att arbeta mot det förslag som presenteras i vidareutvecklingen av 

”Wall of Innovation”. Att placera en mer dynamisk roadmap bredvid utmaningsväggen skulle 

bidra till att hela TRM arbetet synliggörs på ett mycket tydligt sätt. Det skulle även skapa 

förståelse för en stor grupp människor i hur utvecklingsarbetet ser ut i ett tidigt stadier av 

produktutvecklingen. Konceptet i sin helhet skulle skapa en mycket enkel arbetsgång för att 

prioritera behov och skapa ett bättre samarbete i de olika gruppernas TRM arbete, vilket var 

ett av resultaten från behovsstudien. Det skulle även bidra med en helhet i TRM arbetet 

genom att de idéer som uppmärksammas kan föras in i TRM och i framtiden bli nya gula 

projekt i utvecklingsarbetet. Detta skulle medföra att man kan följa en idé från uppkomst till 

färdig produkt på ett tydligare sätt, vilket säkerligen skulle skapa mer motivation i 

utvecklingsarbetet. Processen skulle bidra till att fler personer blev delaktiga i själva 

utvecklingen av TRM. I den teori som beskriver hur ett effektivt TRM-arbete skall fungera 

beskrivs detta som en mycket viktig faktor. Många av de yngre ingenjörerna i grupperna är 
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nästintill ovetande av vad som står i TRM och hur den fungerar. Processen skulle skapa en 

tydligare inblick och ett mer konkret sätt för dem att arbeta kreativt mot de behov som listas i 

den. En annan fördel med koncepten är att de är kan fungera som effektiva sätt att samla in 

idéer riktade mot projekt i förutveckling. Eftersom det grundar sig i frivilliga processer att 

delta i belastar det inte något och idéerna som samlas in kan därför ses som ”gratis idéer”. 

Som det ser ut i dag är det mycket enkelt att få en inblick i vad enskilda personer arbetar med 

genom den planeringstavla som arbetet struktureras upp på varje vecka. Men någon inblick i 

det arbete som behandlar förutveckling är svårare att skapa. Med processen som beskrivs 

skulle förutvecklingsarbetet bli mer av en vardaglig syssla på sektionen. Koncepten skulle 

kunna bidra med spännande utmaningar vid de tillfällen då de anställda behöver en paus från 

de vanliga arbetsuppgifterna.  

8.1 Felkällor och förbättringsåtgärder 
Vid intervjustudien som behandlade hur TRM är kopplade till att förmedla utmaningar borde 

testintervjuer ha utförts. Under studiens gång visade det sig att inte alla arbetade med TRM 

vilket gjorde en del frågor mindre relevanta under intervjuerna. 

Eftersom det finns en vision om att alla grupper skall utföra ett eget arbete med TRM blev 

även frågan känslig då verktyget fungerade mindre bra i gruppen. Det märktes tydligt att i 

många fall talade man gått om arbetssätet även om det inte var fullständigt implementerat i 

gruppen. I dessa fall gled fokuseringen ifrån huvudområdet vilket gjorde att svaren blev svåra 

att förstå och analysera. 

Implementeringen av koncepten tog längre tid än väntat och borde ha prioriterats högre. En 

mer planerad implementering borde ha utförs i samband med en testgupp av användare för att 

få snabbare feedback på koncepten. Eftersom tillvägagångssätten som koncepten bidrar med 

är helt nya behövs förmodligen mer tid för användaren att bekanta sig med de situationer de 

ställs inför. Fler personer måste involveras i arbetet och chefer måste visa på att det finns en 

implementeringsförmåga bakom utmaningarna i koncepten.  
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9. Slutsats 

Följande kapitel behandlar slutsatser för examensarbetet samt en redogörelse för som bidrar 

till förslag på fortsatt arbete hos referensföretaget.  

 

Att skapa och förmedla utmaningar som uppfattas som tydliga och skapar motivation låter 

som en konkret uppgift inom organisationer men under studien gång har det visat sig vara 

något av ett diffust problem. Examensarbetet visar på arbetssätt och verktyg som 

konkretiserar problemet och koncept som bidrar till nya tankesätt inom området. Utifrån 

behovsstudien utvecklades en djupare förståelse för hur utmaningar förmedlas inom 

organisationen och hur de är kopplade till arbetsmetoden TRM, samt hur utmaningarna idag 

når ingenjörer på individnivå. Användningsområdet för TRM skiljer sig åt mellan grupperna 

och en lista med förbättringsåtgärder togs fram som presenteras i behovsstudien. Eftersom 

utmaningarna som listas i TRM inte uppfattas nå ingenjörerna i grupperna utvecklades nya 

metoder för att skapa och förmedla utmaningar.  

Tre koncept vidareutvecklades under examensarbetet och testades för att undersöka nya 

tillvägagångssätt för att förmedla utmaningar. Utvärderingen tyder på att utmaningarna som 

framställts ses som motiverande och tydliga och att metoderna för förmedlingen uppfattas 

som nytänkande och spännande. Resultatet av idéinsamlingen för de olika koncepten som 

testats visar tyvärr på mindre positiva resultat. Få idéer uppkom mot koncepten som testades. 

Orsakerna till detta tas upp i diskussionskapitlet och uppfattas bland annat bero på den korta 

implementeringstiden som sattes ut för koncepten. Då användaren inte är bekant med 

arbetsmetoderna kan det uppfattas som genant och skapa nervositet att öppet dela med sig av 

sina idéer på det sätt som det begärs i de testade koncepten. 

9.1 Förslag på fortsatt arbete 
Min rekommendation till Scania är att prioritera ett fortsatt arbete inom området. Sett till 

utvärdering av koncept samt deras funktion rekommenderar jag att arbeta vidare med 

konceptet Wall of Innovation. Konceptet bidrar till förmedling av utmaningar som samtliga 

inom sektionen kan skapa förståelse för. Konceptet anses även som mer komplett än de andra 

då det även bidrar till att fungera som ett kommunikationsverktyg för att skapa inspiration vid 

hantering av idéer. I konceptbeskrivningen finns även en idé om hur konceptet skulle kunna 

kopplas samman med en mer dynamisk roadmap. Placeras den mer dynamiska roadmapen 

bredvid konceptet som implementerades skulle konceptet bidra med en mer fullständig 

process, där samtliga parter tillsammans skulle kunna bidra till TRM-arbetet inom sektionen. 

Processen illustreras och ett förslag på de olika parternas bidragande i bilaga 4.  

Sektionens nuvarande roadmap innehåller de behov som är listade i den gemensamma 

roadmapen för motoravdelningen. Uppfattningen vid förnyelse av den befintliga roadmapen 

är att sektionen endast arbetar med lösningsförslag som grundar sig i att planera gula projekt. 

Skulle den beskrivna processen ta fart borde det första steget i arbetet vara att lista gruppernas 

gemensamma behov i roadmapen för NMT-sektionen. Som beskrivet i teorikapitlet skall 

verktyget utgå från lösningsoberoende behov, vilket jag uppfattar till viss del saknas i den 

nuvarande roadmapen. En start för detta steg skulle kunna vara att undersöka de 

lösningsåtgärder som är listade i roadmapen idag och försöka sammanställa var det 

ursprungliga behovet grundar sig i. 
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Därefter kan gruppchefer sedan fylla på med behov som de uppfattar kommer bli relevanta i 

framtiden. 

De lösningsoberoende behoven kan sedan omformas till utmaningar med startpunkt i den mall 

som utvecklats för att skapa utmaningar. Sedan kan utmaningarna presenteras på sektionen i 

förhoppning om att genom sektionens gemensamma kreativitet skapa lösningsåtgärder till de 

mest centrala behoven. 

För att få processen att verkligen ta fart krävs en mer strukturerad implementering. Till 

exempel genom en presentation inför hela sektionen som bidrar till förståelse och intresse i 

processen. Som beskrivet i benchmarkingstudien är en av de största motivationsfaktorerna 

kopplade till idégenerering att det finns en implementeringsförmåga bakom behov och att 

vetskap finns om att idéerna hamnar i rätt händer. Någon slags yttre motivationsfaktor skulle 

även kunna implementeras i processen. Ett bra förslag skulle kunna vara att idéskaparen kan 

vinna tid till fortsatt arbete om förslaget som lämnas in anses vara av företagsnytta. 

Det är även viktigt att ha i åtanke att processen är dynamisk och att förbättringar ständigt bör 

diskuteras i förhoppning om att sträva mot en mer kreativ framtid. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1: Gantschema 
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Bilaga 2: Intervjumall 1 

Intervjumall 1    

 

1) Hur skulle du förklara vad ett innovationsbehov är? Ge gärna ett exempel 

 

2) Vad vill ni att TRM arbetet skall leda till, vad är syftet bakom det? 

 

3) Kan du berätta hur TRM-arbetet utförs idag? 

 

- Hur görs behovsanalysen av olika teknikområden idag? 

 

- Hur riktas de olika teknikområden mot respektive avdelning? 

 

- Hur utnyttjas TRM idag, används själva roadmappen och/eller den tillhörande 

rapporten? 

 

- Hur ofta uppdateras TRM 

 

4) Hur borde TRM-arbetet användas för att bättre fylla sitt syfte? 

 

5) Hur tror du vi ska gå tillväga för att utveckla innovationsbehov och 

problemställningar som svarar för visionerna i TRM? 

 

6) Hur får de anställda ta del av mål, behov, visioner i innovationsarbetet om det inte 

görs via TRM? 

 

7) Tror du att det finns behov av en tydligare process inom teknologiutveckling för att 

skapa mer kreativitet(Gult arbete) på de olika avdelningarna? 

 

- Har du några idéer på en sådan process skulle kunna se ut? 
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Bilaga3: Intervjumall 2 

 

Intervju 2: Innovationsbehov och Idéhantering på NMT 

Följande intervju är riktad till den ”idéskapande” gruppen i processen. Målet är att samla in 

information om hur den kreativa processen fungerar på NMT-avdelningen men fokus på hur 

utmaningar och problemställningar når ut. Sammanlagt 4 intervjuer kommer att utföras med 

anställda som har erfarenhet av att arbeta inom förutveckling. Tiden för varje intervju 

uppskattas till 30 minuter.  

Namn:   Projekt:  

Grupp: 

 

1. På vilket sätt tycker du att gemensamma utmaningar och problemställningar når dig 

som anställd? 

 
1.1 Är utmaningar och problemställningar tydliga? 

1.2 Motiverande? 

1.3 Är problemställningarna lösningsoberoende? 

 

2. Vad motiverar dig att komma på nya idéer? 

 
2.1 Hur tycker du vi skall gå tillväga för att presentera mer motiverande utmaningar och problemställningar inom sektionen? 

 

3. Säg att du kommer på en intressant idé, är det tydligt hur du skall gå vidare och dela 

med dig av din idé? 

 
2.1 Behövs ett tydligare sätt att utföra detta? 

2.2 Om det fanns någonting som tog vara på dina idéer hade du utnyttjat det? 

 

4. Hur skulle du ställa dig till att ta dig an nya och mer utmanande arbetsuppgifter? 

 

5. I vilken mån kan du ta del av andras idéer? 
5.1 Hur skulle du vilja göra detta? 
 

6. Hur tycker du att din förmåga för kreativitet utnyttjas på avdelningen? 

 

Dåligt     Ok Bra Mycket bra            Maximalt 
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Bilaga 4: TRM processkarta 
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Bilaga 5: Presentationsmall 
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Bilaga 6: Exempelposters 

 

Bakgrund till problemet
- Kundens önskan at att kunna stänga av huvudströmbrytaren på fordonet direkt efter körning

- När huvudströmbrytaren till bilen slås av stoppas kylflödet av AdBlue till Urea Doserings Systemet 

- Värme från ljuddämparen leds då in i Urea Doserings Systemet och riskerar att skada systemet

Hur kan vi undvika överhettning av Urea Doserings 
Systemet i våra produkter?

UDS

Huvudströmbrytare slås av-> AdBlue kylflöde stoppas -> Värmestrålning överhettar UDS ->  Systemet skadas
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Bilaga 7: Förslag till arbetsgång 

 

 
 

 


