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Sammanfattning 
 
För företag verksamma inom produktutveckling är innovation otroligt viktigt för 
konkurrenskraften. Begreppet innovation används här för att benämna den framgångsrika idén. 
Det finns många sätt att främja innovation och i detta sammanhang används begreppet 
incitament. Incitament är en benämning på åtgärder som har som syfte att uppmuntra ett särskilt 
beteende. Detta arbete syftar därför till att undersöka hur företag använder incitament för att 
främja innovation. Fokus ligger på att undersöka hur incitament främjar det interna idéskapandet 
samt hur kreativitet kan stimuleras.  
 
Arbetet baseras på en litteraturstudie och en empiriskt studie. Vetenskapliga artiklar samt böcker 
har används i litteraturstudien för ge en teoretisk och aktuell grund. Den empiriska studien utgörs 
av intervjuer på sju stycken företag verksamma inom produktutveckling i Sverige. Intervjuerna 
har utförts med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide för att intervjuerna ska ge en så 
komplett och relevant information som möjligt. Trots detta kan de olika intervjuernas omfattning 
variera och det är möjligt att resultatet inte är representativt för hela företaget.  
 
Resultatet från intervjuerna analyserades med den teoretiska bakgrunden i åtanke och utifrån 
detta kunde många likheter mellan företagen noteras. Särskilt lyckade idéer och prestationer 
uppmärksammas ofta. Belöningar av ekonomisk karaktär visade sig däremot användas i väldigt 
liten utsträckning och tycks inte vara en drivkraft för kreativitet eller idéskapande. Det finns 
många olika sätt att motivera medarbetare till att komma med idéer men det som visat sig vara 
centrala motivatorer är frihet för kreativitet och samarbete under idéskapandet.   
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For companies with product development the innovation is really important for the 
competitiveness. The term of innovation is used with the meaning that it’s the successful idea. 
There is many ways to promote the way of innovation and in the content of this report incentive 
will be used. Incentives are the name on measures that have the purpose to encourage a specific 
behavior. This works purpose is to investigate how companies use incentives to encourage 
innovation. The focus in this report will be on how incentives encourage the internal idea 
creation and how the creativity is stimulated. 
The work will be based on a literature and empirical studies. Scientific articles and books have 
been studied to give a theoretical and current foundation. The empirical study is based on seven 
different interviews with companies that have product development in Sweden. The interviews 
have been performed with a semistructured interview guide so that the interview would give a 
complete and relevant information. Although that, the interviews extent can vary and it’s 
possible that the result of the interview isn’t representative for the whole company. 
The result from the interviews was analyzed based on the theoretical foundation from the 
literature study, from the analyze many similarities between the companies could been seen. 
Especially successful ideas and achievements was noticed. Economical rewards was not 
common and therefore not a motivator for creativity and idea creation. There is many ways to 
motivate employees to come with ideas but it has been found that the main motivator for the 
process of idea creation is cooperation and for the creativity its freedom in work. 
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Förord 
 
 
Denna rapport behandlar ett kandidatarbete inom kursen MF121x, Examensarbete inom  
Integrerad produktutveckling. Denna studie har genomförts med Tor Agge, Adam Henriksson, 
Caroline Svennson och Hanna Axhamre. Stort tack till er, jag vill även tacka Anders Berglund 
för handledning och samtliga respondenter som har ställt upp på intervjuer. 
 
Stockholm 28 april 2015 
Joel Måg 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
 

För ett par hundra år sedan stötte Napoleon på ett problem på slagfälten runt om i 
Europa: hur skulle han förse sina soldater med mat, när de länder han invaderade 
varken kunde eller ville ge dem mat? Frankrikes militära ledare trodde på belöningar 
som en drivkraft bakom innovation och som en sporre för vetenskaplig och teknologisk 
utveckling. 1795 utlyste Napoleon en belöning på 12 000 francs till den som kunde 
förbättra samtidens metoder för att förvara mat. Femton år senare delade han slutligen 
ut belöningen till en konfektmakare vid namn Nicolas François Appert. Apperts metod att 
värma upp, koka och försegla mat i lufttäta glasburkar är i stort sett samma metod som vi 
använder än idag för att konservera livsmedel. (Nesta, 2014) 
 
Anektdoten ovan är ett tydligt exempel på vilka tekniska lösningar som kan skapas med 
rätt motivation. 

 
I en ekonomi med konkurrens kan inget företag i längden överleva utan att förnya sina produkter 
och tjänster. Napoleons belöning för lösningen av matförvaringen är ett bra exempel på hur man 
kan främja och påskynda attraktiva lösningar. Aktiva handlingar för att främja och motivera 
någon till att göra något önskvärt kallas incitament och många företag har så kallade 
incitamentsprogram för att främja olika beteenden.  
Företag som inte utvecklar sina produkter riskerar att tappa marknadsandelar mot företag som 
har tagit fram en ny produkt, process eller metod som skapar mervärde hos användarna, genom 
att erbjuda en funktion som är bättre och/eller billigare än tidigare alternativ (Vinnova, 2013). 
Innovation är ett begrepp som beskriver denna produktutveckling, där innovationen är den 
framgångsrika idén. För att främja innovationen gör många företag, likt de franska 
militärledarna, aktiva åtgärder för att skapa innovativa lösningar. Särskilt viktigt kan detta vara 
för det tidiga skedet av produktutvecklingen för i detta stadie ses kreativitet och innovativt 
tänkande som några av de största utmaningarna (Ullman, 2008).  
 

Ett renommerat pris kan vara motiverande, där prestigen och uppmärksammandet är det 
motiverande, och inte den monetära belöningen. Det kan ses som ett icke monetärt 
incitament. (Vinnova, 2014) 
 

Det finns även andra sätt att främja innovativa lösningar.  
 

Innovationer skapas i möten mellan olika perspektiv och olika kompetenser  
(Vinnova, 2013).  

 
Där man kan se mötet mellan olika perspektiv och kompetenser som ett resultat av en kreativ 
miljö. 
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1.2 Syfte 
 
Detta kandidatexamensarbete har som syfte att undersöka hur incitament bidrar till att skapa nya 
produktinnovationer och vilka typer av incitament som tycks har störst betydelse för detta. 
Arbetet fokuserar på hur incitament påverkar medarbetare till att komma med nya idéer, både 
positivt och negativt. Arbetet kommer att ske utifrån följande två frågeställningar: 
 
• Hur används incitament för att främja det interna idéskapandet? 
 
• Hur påverkar incitamentsprogram medarbetarnas motivation och kreativitet? 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Kandidatexamensarbetet ska baseras på intervjuer med företag som aktivt arbetar med 
produktutveckling och har sådan verksamhet i Sverige. Detta innebär t.ex. att stora 
industriföretag liksom små konsultbyråer kan vara aktuella. Respondenterna ska i huvudsak 
utgöras av personer med visst ansvar över produktutvecklare men andra personer med kännedom 
om incitament och produktutveckling kan också vara aktuella. De incitament som behandlas i 
detta arbete ska ha en tydlig koppling till produktutvecklingsarbetet men inget krav på typ av 
incitament finns. Arbetet fokuserar på internt idéskapande vilket syftar till skapandet av idéer 
inom en organisation av dess medarbetare. 
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2. Incitament och belöningar 
Incitament kan definieras som en åtgärd som kan få individer till att agera eller bete sig på ett 
särskilt sätt, och typiskt används olika belöningar (Roumani, Nwankpa, Roumani, 2015). 
Däremot är inte belöningar de enda incitament som finns för att främja idéskapandet, utan ökad 
kreativitet bidrar också till uppkomsten av idéer (Amabile, 1998). Detta avsnitt har uppdelats i 
dessa två delar, belöningar som har en tydlig koppling till en prestation respektive andra 
incitament som snarare kan relateras till kreativitet, även om de i vissa fall även kan fungera som 
belöningar.  
 
Användning av olika typer av incitament är idag vanliga i svenska och internationella 
organisationer och i detta sammanhang används för benämningen incitamentsprogram. Det är 
idag en utmaning för företag att utveckla lämpliga incitamentprogram då det finns brister i deras 
förmåga att notera individuella prestationer och individers bidrag till verksamheten. Att inom 
produktutvecklingsområdet använda belöningar för att motivera individer och utveckla lämpliga 
incitamentsprogram är enligt studier enklare för mindre företag än för större. Detta kan förklaras 
med att det i mindre företag ofta finns en starkare koppling mellan chefer och produktutvecklare. 
(Gambardella, Panico, Valentini, 2013) 
 
2.1 Belöningar 
 
Genom att på olika sätt belöna individer för särskilda beteenden är det troligt att beteendet 
fortsätter (Roumani, Nwankpa, Roumani, 2015). Om man till exempel belönar individer då de 
når ett uppsatt mål eller möter förväntningar kan alltså chansen för detta att inträffa igen ökas. 
Innovation kan på så sätt främjas genom att på olika sätt belöna individer då de kommer med 
idéer. Belöningar kan delas upp i monetära respektive icke-monetära belöningar, där monetära 
belöningar syftar till någon typ av ekonomisk ersättning (Larsson, Sharawi, 2008). Exempel på 
monetära belöningar är löneförhöjning, bonus eller tilldelning av aktier i företaget medan extra 
semesterdagar, utökat ansvar och positivt erkännande är exempel på icke-monetära belöningar. 
Nedan presenteras för- nackdelar med monetära respektive icke icke-monetära belöningar. 
Dessutom behandlas belöning i samband med priser, utmärkelser och patentering då dessa 
fungerar som tydliga bevis för nytänkande (Clancy, Moschini, 2013). 
 
2.1.1 Monetära och icke-monetära belöningar 
 
I början av 1900-talet menade Frederick Winslow Taylor att monetära belöningar är centrala för 
att motivera arbetare till att prestera (Beardwell, Holden, Claydon, 2004). Monetära belöningar 
har stor påverkan på arbetares motivation och har gentemot icke-monetära belöningar fördelen 
av att vara enklare att värdesätta (Larsson, Sharawi, 2008). Senare har man däremot insett att 
personliga behov såsom personligt lärande, ansvar och att bli uppmärksammad tycks ha större 
motiverande effekt på arbetare, en teori som utarbetades av bl.a. Fredrick Herzberg (Beardwell, 
Holden, Claydon, 2004). En förutsättning för detta är däremot att arbetarna är nöjda med sin 
ekonomiska ersättning, trivs på företaget och med sitt arbete. Arbetares personliga behov 
tillfredsställs sällan av monetära belöningar utan istället betonas individanpassade erkännanden 
såsom resor, middagar och gåvor som viktiga (Thompson, 2014). Detta talar alltså emot 
användandet av monetära belöningar. Det finns också forskning som menar att monetära 
belöningar kan ha negativa effekter på teamarbete och att arbetarnas sökande efter fler sådana 
belöningar kan hämma deras motivation (Larsson, Sharawi, 2008; Roumani, Nwankpa, 
Roumani, 2015).  
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2.1.2 Priser och utmärkelser 
 
Priser och utmärkelser kan på flera sätt främja innovation. Företags deltagande i tävlingar för 
innovationspriser motiverar på flera sätt arbetare och att få ett sådant pris fungerar som en 
belöning (Murray, Stern, Campbell, MacCormack, 2012). Belöningen kan, om priset innefattar 
vinstpengar, vara monetär men hur priset fungerar som ett marknadsföringsverktyg och kan öka 
företagets marknadsandelar tycks vara desto viktigare för företag. Designutmärkelser fungerar 
också som en motivationskälla för arbetare och ofta betonas i dessa sammanhang vikten av att 
framstå som bättre än konkurrenter (Bergsten, Karlsson, Ousbäck, 2008). Priser och utmärkelser 
av olika slag kan också vara inspirationskällor genom att goda resultat och idéer 
uppmärksammas (Vinnova, 2013).  
 
2.1.3 Belöning vid patentering 
 
Produktinnovationer med en viss uppfinningshöjd kan patenteras vilket betyder att uppfinnaren i 
någon mån får ensamrätt att använda innovationen i kommersiellt syfte. Att patentera en 
innovation kan vara svårt och kostsamt men innebär fördelar på marknaden och av den 
anledningen har sökandet efter patent länge motiverat individer till att skapa innovationer 
(Clancy, Moschini, 2013). För företag är det ofta viktigt att ansöka om patent före konkurrenter 
men patentering av uppfinningar i sina tidiga stadier har visat sig kunna motverka hur de arbetas 
vidare till innovationer. Det är viktigt att innovatörer får ersättning för deras bidrag till patent för 
att uppmuntra till framtida patentansökningar (Clancy, Moschini, 2013). Vilken ersättning 
arbetare ska få regleras av svensk lag och kollektivavtal som säger att en rimlig ersättning måste 
ges (Svenska Uppfinnarföreningen, 2015). För att uppmuntra till patentansökningar kan det 
däremot vara lämpligt att belöna individer utöver den ersättning som är reglerad. 
 
2.2 Incitament kopplade till kreativitet 
 
Uppkomsten av nya idéer har en direkt koppling till kreativitet. Kreativitet är ett begrepp som 
kan vara svårt att definiera men kan sägas utgöras av tre olika komponenter, kunskap, färdigheter 
inom kreativt tänkande samt motivation, där motivation är enklast att bygga upp (se figur 1). Det 
finns många sätt att för organisationer stimulera till ökad kreativitet bland anställda. Några 
incitament för att stimulera kreativitet är utmaningar, frihet, teamarbete och uppmuntran. Enkla 
och icke kostsamma åtgärder som att i lärande syfte ge feedback på individers prestation och 
uppmärksamma födelsedagar är viktiga men har ofta visats sig vara underskattade på företag 
(Thompson, 2014). Nedan ges teori om teamarbete och frihet då dessa incitament tycks vara 
väldigt centrala för idéskapandet. Idéhantering tas upp då det är viktigt att kunna ta hand om 
idéer (Karlsson, 2010). (Amabile, 1998) 
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Figur 1. I bilden visa de tre komponenter som definierar kreativitet. 
 
2.2.1 Teamarbete och idéutbyte 
Storleken och användningen av team har ökat under de senaste decennierna vilket förklaras med 
större behov av kommunikation och kunskapsutbyte (Clancy, Moschini, 2013). Idéskapande i 
grupper har visat sig vara mer effektivt än enskilt idéskapande och att flera personer möts för att 
dela idéer med varandra tycks vara väldigt viktigt för att främja innovation och stimulera 
kreativitet i organisationer (Paulus, Yang, 2000). Homogena team har visas sig hämma 
kreativitet och därför bör de bestå av personer med olika kompetenser, bakgrund och olika 
tankesätt (Amabile, 1998). I övrigt är arbetare också i allmänhet mer motiverade då de arbetar i 
team (Thompson, 2014). 
 
2.2.2 Frihet 
Arbetare har visat sig motiveras av att ges frihet i deras arbete men deras kreativitet påverkas 
också positivt (Beardwell, Holden, Claydon, 2004). För att stimulera till kreativt tänkande är det 
är otroligt viktigt att låta dem vara autonoma i sitt arbete och få bestämma själva över hur de 
arbetar mot uppställda mål (Amabile, 1998). Frihet utöver det dagliga arbetet har också visat sig 
har stor påverkan på idéskapande. Googles implementering av den så kallade ”80/20-regeln”, 
som innebär att arbetare får ägna 20 % av deras arbetsvecka till egna företagsrelaterade projekt, 
har gett uppkomst till många lyckade produkter, och liknande policys används på ett flertal andra 
företag, såsom LinkedIn och Apple (Krasteva, Sharma, Wagman, 2014).  
 
2.2.3 Idéhantering 
Det är viktigt att kunna hantera och fånga upp idéer för att minska risken för att bra idéer inte 
vidareutvecklas till produktinnovationer (Vinnova, 2013). Förslags-, eller idélådor, hjälper till att 
fånga upp idéer och kan innefatta allt från fysiska lådor till avancerade IT-system (Karlsson, 
2010). För att lyckas med sådana lådor måste däremot organisationer vara särskilt anpassade för 
sådana system och stora resurser måste tillsättas. Oavsett om det finns hanteringssystem eller om 
idéer fångas upp av linjechefer fokuserar många organisationer idag på att skapa en kultur som 
uppmuntrar anställda till att komma med idéer och arbeta vidare på dem. Ledarskapet betonas 
ofta som viktigt för att signalera ut att alla idéer välkomnas och att de accepteras oavsett hur bra 
de är (Vinnova, 2013). 
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3. Metod 
I följande avsnitt följer en beskrivning av bakomliggande metod och genomförandet av arbetet. 
Avsnittet är indelat i Organisation, Litteraturstudie, Empirisk studie samt en utförligare 
Metoddiskussion. 
 
3.1 Organisation 
 
Vid projektets början gjordes en tidsplan i form av ett Gantt-schema (Bilaga 1) för att få en 
övergripande bild av projektets delleveranser samt hur tiden skulle disponeras. Arbetet löpte 
parallellt med veckovisa möten med uppdelning av uppgifter, intern rapportering och kollektiva 
beslut. Arbetet är utfört i grupp med undantag för individuellt resultat, analys, diskussion, 
slutsatser och rekommendationer. 
 
3.2 Litteraturstudie 
 
I det första skedet gjordes en litteraturstudie med syfte att uppnå djupare kunskap om det 
teoretiska området och hitta en grund att basera frågeställningen på. Allt efter som projektet 
fortskridit har nya insikter uppmärksammats vilket lett till att litteraturen har uppdater-ats. 
 Litteraturen utgjordes av böcker, statliga utredningar samt vetenskapligt publicerat material från 
Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek samt databaserna Scopus och Google Scolar. Relevant 
litteratur som valdes behandlade; incitament, innovation, produktutveckling, kreativitet, samt 
belöningsystem och redovisas i referenslistan. 
 
3.3 Empirisk studie 
 
För att få verklighetsförankring och förståelse för hur teorin tillämpas i företagsvärlden 
genomfördes en empirisk studie. Studien utfördes bland sex företag verksamma inom 
produktutveckling och baserades på personliga intervjuer som utformats med hjälp ut av en 
intervjuguide. 
 

 6 



3.4 Respondenter 
 
De personliga intervjuerna genomfördes på företag som bedriver någon form av produkt-
utveckling. Varje gruppmedlem gjorde två intervjuer var, på två olika företag. 
 

Företag Bransch Respondentens 
yrkesroll 

Plats Tid Avvikelser 

Electrolux Vitvaror och 
hushållsmaskiner 

Head of advanced 
development, Dish 

Stockholm 60 
min 

- 

Avalon 
Innovation 

Produktutveckling 
och innovation 

Design Manager, 
Industrial design 

Stockholm 60 
min 

- 

Top Notch 
Design & 
Egineering 

Produktutveckling 
och design 

Programchef Stockholm 60 
min 

- 

Semcon Produktutveckling 
och innovation 

Area Manager Stockholm 50 
min 

- 

Scania Fordon Head of fuel 
consumption 

Södertälje 50 
min 

Telefon 

Ericsson Telekom, filter Chef för tillverkning, 
PIP RBS 

Stockholm 50 
min 

Två 
intervjuer 

Sandvik 
Coromant 

Skärverkyg Innovationscoach/ 
Produktutveckling 

Sandviken 50 
min 

Telefon 

 
 
 
3.5 Intervjuguide 
För att strukturera intervjuerna och ge ett konsekvent och systematiskt tillvägagångssätt 
utformades på ett tidigt stadie en intervjuguide (bilaga 2). För att ge utrymme för ytterligare 
information och undvika att negativt begränsa respondentens svar valdes en semistrukturerad 
intervjumetod (Westlander, 2000). 
 

Intervjumetod Intervjuarens roll Respondentens 
roll 

Hjälpmedel 

Semistrukturerad 
personlig intervju 

Vill undersöka 
individens egen 
syn på situationen, 
förstå och beskriva 
händelser/samband. 
Intervjuaren bestämmer 
subteman som 
behandlas under 
intervjun. 

Respondenten 
har friheten att 
specificera vad 
som ska tas upp 
inom ramen för 
dessa subteman. 

Intervjuguide och 
anteckningar som 
tas fritt under/efter 
intervjun. Inspelning 
om respondenten 
tillåter det 

Tabell: Intervjumetod (Westlander, 2000) 
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3.6 Metoddiskussion 
 
Under projektets gång gjordes en del justeringar i tidsplanen. Gruppen underskattade 
tidsåtgången för att få kontakt och boka intervjuer med tänkta respondenter. Några delleveranser 
blev en aning förskjutna beroende på oförutsedda omständigheter. Projektgruppen förlorade två 
medlemmar en bit in i projektet varpå en justering av arbetsfördelningen gjordes. 
För att få en tydligare uppfattning av hur teorin tillämpas på företag togs ett gemensamt beslut att 
företagen skulle vara av varierande storlek och bransch. Såväl stora industriföretag som mindre 
konsultbyråer med verksamhet inom produktutveckling förväntades ge ett bredare under-
sökningsområde och där skillnader och likheter kunde jämföras. Olika typer av företag har olika 
förutsättningar för incitament. Produktutvecklande konsultföretag är normalt inte en direkt 
producent. Tillverkning och försäljning av produkter gäller oftast industriföretag vars huvudsak-
liga inkomst är försäljning av de produkter de tillverkar. För att kunna ge ett helhetsintryck i 
studien har respondenterna på respektive företag har haft en övergripande roll i produkt-
utvecklingsprocessen. Respondenter kontaktades på telefon och via epost där syftet med 
projektet förklarades och tid för intervjuer bokades. 
För att få ett så konsekvent resultat av intervjuerna som möjligt analyserades frågeställningen för 
området med tonvikt på reabilitet och validitet. Reabilitet syftar till undersökningens 
tillförlitlighet och belyser metoder för att unvika missvisande resultat. För att säkerställa god 
reabilitet bör man eliminera samtliga faktorer som kan medföra olika resultat vid upprepade 
undersökningar. Faktorer som kan medföra att respondenten ändrar sina svar eller ger olika svar 
beroende på vem som gör intervjun bör undvikas. Hur frågorna formuleras är avgörande för 
reabiliteten i svaren vilket tagits hänsyn till när intervjuguiden konstruerades (Kvale, Brinkmann, 
2014). En annan viktig faktor som tagits i akt är validitet. Med validitet menas hur pass 
sanningserliga svar som fås ur en studie. Hur frågorna är formulerade har stor inverkan på 
svaren. Det är därmed viktigt att frågorna är av en karaktär som inte är ledande eller utesluter 
potentiella svar. Frågorna får inte heller lämna utrymme för tolkningsfel som som kan ge ett 
felaktigt svar. (Kvale, Brinkmann, 2014). 
Intervjuguiden bygger på frågor och följdfrågor som tar hänsyn till de ovan nämnda teorierna. 
Den semistrukturerade intervjumetoden gav även mer avslappnade intervjuer då respondenten 
tilläts prata fritt om de subteman som utgjordes av frågorna. På så vis uppmärksammades 
ytterligare fakta som visat sig intressant för resultatet. Vid varje intervju närvarade förutom 
intervjuansvarig ytterligare en gruppmedlem som stöd, för att ta anteckningar och på så sätt 
säkerställa processen. 
Efter varje intervju har intervjuansvarig gått igenom och transkriberat materialet. Inspelning och 
anteckningar från intervjuerna sammanställdes och fördes över till text. Därefter gjordes en 
noggrann analys och sammanställning av individuellt resultat för varje företag. När samtliga 
intervjuer var genomförda gick gruppen gemensamt igenom materialet. Data från de individuella 
delarna analyseras tillsammans för att se till att arbetsgruppen får ett samlat resultat.   
Då arbetets ämne och frågeställning behandlar många ”mjuka värden” har det varit svårt att få 
fram en kvalitativt resultat som går att översätta i siffror (Kvale, Brinkmann, 2014). 
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4. Resultat 
 
 
4.1 Semcon  
 

Semcon är ett teknikutvecklingsföretag med närvaro på 45 olika platser i världen. Det är ca 3000 
anställda varav ca 150 i stockholm och 1500 i Sverige. Semcon arbetar med utveckling inom 
fordonsbranchen, energisektorn, verkstads-, telekom-, och processindustri. Semcon besitter 
kompetenser och erfarenhet inom en mängd tekniska områden som fördelas till fyra 
affärsområden; "Engineering Services Nordic", "Engineering Services Germany", "Engineering 
Services International" och "Product Information".  
Företaget grundades av Arvid Hansen år 1980 och har sedan dess blivit börsnoterat på 
Stockholmsbörsen.  
 
Nedan följer en samanställning av en intervju som gjordes med Jon Ullmark på Semcon den 27 
april 2015. Han är ansvarig för produktutvecklingsavdelningen, med ansvar över kompetenser 
som mekanikutveckling, elektronik, mjukvara och beräkning.  
 
 
På Semcon så initieras produktutvecklingsprojekten genom att en kund kommer till Semcon med 
en ide, oftast så har kunden en utvecklad ide med en kravspecifikation, men det händer att 
kunden bara har en ide utan tanke på hur den ska realiseras. Det finns även projekt utan kund, så 
kallade “inhouse projekt”, där målet är att höja kompetensen och även kunna visa vilka 
kompetenser som företaget besitter. När projekten ska startas så har Semcon en struktuerad 
process där ett tvärfunktionellt team bestående av så många olika kompetenser som finns 
tillgängliga, oftast omkring 7-8 personer sätter sig i en workshop med kunden och kör korta 
“idesprintar” på 10-15 minuter där alla sitter med papper och penna och tar fram en varsin ide, 
sen presenteras alla ider och en moderator sorterar iderna och sen börjar processen om. Två till 
tre sådana omgångar körs och de tre bästa iderna går vidare till en lead enginer som avgör vilket 
koncept som företaget ska utveckla. 
 
Innovationer är viktiga för Semcon, som till en viss del bara arbetar med olika innovationer. För 
att skapa produktinnovationer så anser Jon Ullmark att det bör finnas en tydlig vision, eller en 
strategisk plan för vad man vill åstakomma tex. att skapa mervärde för en kund. Att ha en 
kompetent och kunnig personal är av allra största vikt, därför utbildar Semcon sin personal 
kontinuerligt. Är det någon nyanställd som har en unik kompetens eller kunskap för företaget så 
får dom hålla i en internutbildning för att sprida den kompetensen. En typ av utbildning som 
anställda på Semcon går igenom är i “affärsmannaskap”, det handlar om att en konsult ska kunna 
se det värdehöjande i en process, inte bara kunna sitt jobb utan även se vad som höjer värdet för 
kundens kund.  
Även arbetsteamen har en viktig funktion för innovationer, därför jobbar Semcon aktivt med att 
blanda anställda med olika bakgrund och arbetsuppgifter i teamen, cheferna får ett incitament för 
att blanda arbetsteamen så mycket som möjligt, vilket har visats att det lönar sig för samtliga 
parter.  
Att det sällan är en person som plötsligt kommer med en innovation utan att det oftast är en av 
kanske 3000 ideer som är en innovation. Det som då gör ett företag framgångrikt är inte enbart 
att komma med ideer utan kanske mer att kunna sålla bort dom dåliga ideerna från dom bra i ett 
så tidigt skede som möjligt. 
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Semcon har ett innovationslabb i Göteborg som brukar åka runt på en slags innovationrace, dom 
åker då runt och kör en intern workshop på kontoren där alla sitter och spånar ideer och 
personalen från innovationslabbet hjälper till med att sortera och sålla ut bra ideer som dom 
senare tar med sig till labbet och fortsätter att arbeta med.  
 
Incitament som i olika monetära belöningssystem används inte direkt av Semcon, dock om ett 
patent tas i Semcons namn så får den anställda en viss ersättning, men det borde inte ses som ett 
incitament enligt Jon Ullmark eftersom en patentansökan är en lång och ovanlig process. Dock 
så finns det andra ickemonetära belöningar, som ökad frihet och ansvar.  
Anställda på Semcon kan starta teknikutvecklingsgrupper, som är egna projekt som arbetas med 
på fritiden eller obelagd tid, grupperna får då en budget där ingen chef har några krav på resultat 
eller målsättning. Det har inte kommit några direkta innovationer, mest på grund av att det inte 
finns så mycket obelagd tid. Men att det har uppstått nya plattformar och ny kompetens från 
gruppernas arbete. 
 
4.2 Ericsson 
 
Ericsson är ett telekommunikationsföretag med internationell riktning. Med en marknadsandel på 
38% gör Ericsson till världsledande och med mer än 150 000 anställda, störst i branchen. Det 
grundades i Stockholm år  1876 av Lars Magnus Ericsson. Idag har Ericsson verksamhet i många 
olika områden, allt från basstationer för mobiltelefoni till mjukvara för mediasändning. 
 
Det här är en sammanställning av en intervju med Harald Näslund på Ericsson PIM RBS 
 (Product Introduction and Maintenance Radio Base Stations) i Kista. 
 
På Ericsson PIP RBS byggs filter till för mobiltelefonmaster. Harald Näslund är chef för mount 
technoligy och filtertilverkningen.  
Nya väldigt tidiga prototyper utvecklas och görs på anläggningen, där prototyperna byggs och 
sedan testproduceras innan dom kan gå vidare till fortsatt utveckling. En del av avdelningens 
uppgift är att bedöma mogenheten på en tidig prototyp, en så kallad evolveringsekvivalens. Den 
modellen är för att kunna på ett enkelt sätt jämföra olika prototyper med varandra, och för att 
underlätta övergången från att utveckla i Sverige till att producera i Asien. För att bedöma 
evolveringsekvivalenten så används ett program som håller på att utvecklas på Ericsson. I det 
programmet bedöms varje prototyp utifrån flera olika kritiska punkter för mogenheten på en 
prototyp, bland annat, hur krävande monteringen är, svårigheter med lödningen eller 
matrialåtgång. Varje kritiskt punkt bedöms på en femskalig skala. När en prototyp börjar närma 
sig 4-5 i snittbetyg så är den redo för att börja tillverkas för försäljning.  
 
För Ericsson är innovation oerhört viktigt. Ericsson har arbetat på ett sätt där det har funnits 
avsatt tid för en workshop där tanken har varit att man ska vara innovativ. Det visade sig inte så 
framgångsrikt som det var tänkt. Slutsatsen som kunde dras var att det fanns svårigheter att 
skapa innovationer på beställning. Att innovationer inte skapades i ett rum, utan att det var i den 
dagliga driften som de största innovationerna och förbättringarna skulle göras. Istället för 
regelbundna möten där avdelningarna sitter enskilt och diskuterar innovation och förbättringar så 
valde man att ha en innovationsledare i varje team och avdelning. Den innovationsledaren 
samlade ihop avdelningens idéer och tog med sig dom till ett forum där samtliga 
innovationsledare ingick och dryftade alla idéer. Innovationsledarna kommer överens om vilka 
idéer som är genomförbara och vilka som kan tillföra Ericsson något. Idéerna delas upp i White, 
yellow och blackbelt. Där idéer med större omfattning och högre potential för företaget blir black 
belts och där mindre arbeten blir white eller yellowbelts. 
Idéerna läggs sedan ut på det gemensamma systemet så att alla kan se idéerna och göra ett 
businesscase på det för att om det sedan blir godkänt av innovationsledarna får man genomföra 
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projektet. Om det visar sig att företaget har gjort en förtjänst så kan man få en del av den tillagd 
som en bonus på lönen, antingen som en klumpsumma eller utspridd på en viss tid. Att 
genomföra beltprojekt är väldigt prestigefullt och ger en form av kvalitetsstämpel.  
 
Det finns ett formaliserat belöningssystem för idéer, som fungerar likt en stege där ideer kan 
belönas med olika smartboxes innehållande middagar eller upplevelser. Blir man en 
keycontributor så finns det även aktiesparprogram.  
Tidigare mätte Ericsson idéerna i kvantitativa mätetal, det resulterade i att kvalitén på idéerna 
minskade drastiskt och eftersom Ericsson förväntar sig ett visst förbättringsarbete slopades 
belöningarna för idéer och ersattes med en belöning för genomförda idéer.  
 
Frihet i arbetet är något som Ericsson är stolta över, att det finns en frihet för individen att arbeta 
i en roll i teamet. I och med att individer varierar så blir det att några anställda når taket på sin 
roll och några som inte riktigt klarar av att fylla sin roll. Det finns alltså naturligt en frihet att 
man ska kunna göra mer arbete och få växa på det sättet. Eftersom Ericsson försöker komma 
ifrån en helt individuell lönesättning till en mer standardiserad lönemodell så delas lönen upp i 
en individuell del, och en teamdel som sedan kan jämföras med andra team på Ericsson.  
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5. Analys och diskussion 
 
5.1 Semcon 
 
 
Semcon kan ses som en del av produktutvecklingen som definerades av (D. Ullman) i 
teoriavsnittet, där kunden som kontaktar Semcon med en ide om en produkt oftast står för 
“Identify need” och Semcon tillsammans med kunden i behandlar fas 2-4 i gemensamma 
workshops. I den sista fasen, själva fysiska utvecklingen av produkten är oftast den fasen kunden 
behöver mest hjälp.  
Eftersom majoriteten av Semcons alla projekt är på beställning av en kund och inte av någon 
marknadsstrateg, så behövs inga kill/go beslut tas från Semcons sida, utan det är kunden som tar 
alla dom besluten så kan man från Semcons sida anta att dom inte har en stage gate process 
implementerad. 
 
 
Semcon använder inte sig av något uttalat incitamentsprogram, förutom ett lagstadgad (lag 
1949:345) monetär belöning som innebär att om en arbetstagande arbete ger ett patent för 
företaget så måste en skälig ersättning betalas till arbetstagaren.  
För att få så många infallsvinklar som möjligt används väldigt mixade teams i 
utveckingsprocessen. Det kan förklara varför Taylors teorier inte används, det kan ha att göra 
med att företaget har svårt att avgöra vem eller vilka som är framgångsfaktorn i ett så pass mixat 
team. 
Det finns andra informella och ickemonetära belöningssystem, som ska höja motivationen bland 
medarbetarna, som ökad frihet och ansvar, helt i enighet med Fredrick Herzberg teori 
 
 
Semcon har ett arbetssätt som bygger på att mer ideer ger fler innovationer, därför har deras 
innovationslabb en slags turne på företagets olika kontor och gör workshops vilket resulterar i 
flera ideer, och att dåliga ideer kan sållas bort i ett tidigt skede samt att personalen på de besökta 
kontoren kan få en påminnelse om hur viktigt innovationer är för företaget. 
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5.2 Ericsson 
 
Ericsson har fokuserat och arbetat mycket med att försöka öka innovationen och få en mer 
ideskapande personal. Genom Ericssons arbete med att få fram idéer från sina medarbetare så har 
många erfarenheter dragits. Bland annat att kvaliteten på idéerna minskades drastiskt när 
belöningarna baserades på mängden idéer och inte de genomförda, vilket styrks i teorin, Genom 
att på olika sätt belöna individer för särskilda beteenden är det troligt att beteendet fortsätter 
(Roumani, Nwankpa, Roumani, 2015). Så genom att belöna personalen för att komma med idéer 
så borde det kunna vara väntat att fler idéer skulle komma, men det visade sig att inte enbart var 
idéer som var önskvärt, eftersom en ide som inte genomförs lätt blir en kostnad för företaget, i 
och med att idéerna måste utvärderas och det kostar i tid. Så Ericssons lärdom var att belöna 
genomförda idéer. Vilket även genomfördes med positivt resultat. 
 
Jämfört med de andra företagen i den här studien så sticker Ericsson ut lite med att ha ett 
monetärt incitamentsprogram. Men likt de övriga företagen så försöker Ericsson att minska på 
krångliga och osäkra bonussystem, allt i enlighet med vad Fredrick Herzberg menar.  
 
Ericssons idehantering, där varje avdelning har en innovationsledare som plockar upp idéerna 
från avdelningen för att sedan gå på ett forum med alla andra innovationsledare och tillsammans 
diskutera och bestämma vilka idéer som har en potential och som borde arbetas vidare på. De 
idéerna läggs sedan ut så att alla kan se de i ett gemensamt system. Att innovationsforumet består 
av individer från samtliga avdelningar främjar att bra beslut tas (Amabile, 1998). En positiv 
aspekt i det systemet är att ingen arbetar vidare på en ide som inte har blivit godkänd av 
innovationsforumen, vilket spar på resurser. Att ideerna görs synliga för alla är viktigt för att 
främja ideskapandet (Paulus, Yang, 2000). 
I den gemensamma databasen kategoriseras samtliga idéer i olika kategorier efter potential och 
storlek. Sedan kan vem som helst på Ericsson ta upp en ide, göra ett businesscase på den och 
försöka få den godkänd. När den blivit godkänd så får iden implementeras och om den ger en 
förtjänst så blir det en monetär belöning för arbetet. Den som genomförde projektet får även en 
ickemonetär bekräftelse i form av ett erkännande. En sådan merit är väldigt bra för ökad 
kreativitet  (Thompson, 2014). Det ger även en frihet i arbetet, att kunna minska på nuvarande 
arbetsuppgifter och kunna ta på sig ett valfritt arbete. Ett arbete som dessutom är väldigt 
meriterande inom Ericsson. 
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5.3 Gemensam analys 
 
Nedan följer en sammanställning av de individuella analyser som gjorts för respektive företag 
och gruppmedlem. Analysen grundas på tolv huvudkriterier där likheter och skillnader i hur de 
olika företagen hanterar respektive områdena, listas. 
 
 
 

Företag Bransch Respondentens 
yrkesroll 

Plats Tid Avvikelser 

Electrolux Vitvaror och 
hushållsmaskiner 

Head of advanced 
development, 
Dish 

Stockholm 60 
min 

- 

Avalon 
Innovation 

Produktutveckling 
och innovation 

Design Manager, 
Industrial design 

Stockholm 60 
min 

- 

Top Notch 
Design 

Produktutveckling 
och design 

Programchef Stockholm 60 
min 

- 

Semcon Produktutveckling 
och innovation 

Area Manager Stockholm 50 
min 

- 

Scania Fordon Head of fuel 
consumption 

Södertälje 50 
min 

Telefon 

Ericsson Telekom, filter Chef för 
tillverkning, PIP 
RBS 

Stockholm 50 
min 

Två 
intervjuer 

Sandvik 
Coromant 

Skärverkyg Innovationscoach/ 
Produktutveckling 

Sandviken 50 
min 

Telefon 
 

 
 
Det finns många likheter mellan de sju intervjuer som har genomförts. Att goda prestationer 
belönas med monetära medel har visat sig användas i väldigt liten utsträckning. Majoritet av 
företagen belönar däremot medarbetare då de bidrar till patent men detta säger nödvändigtvis 
inte mycket då en rimlig ersättning är reglerad genom lag och kollektivavtal (Svenska 
Uppfinnarföreningen, 2015). I flera av intervjuerna nämns priser och utmärkelser som viktiga 
incitament. Top Notch och Avalon Innovation ser externa priser och utmärkelser som viktiga 
belöningar och arbetarna tycks motiveras av sökandet att efter sådana erkännanden för att höja 
nivån på arbetet. Sandvik och Ericsson å andra sidan använder internt till exempel priser och 
resor som belöningar för en god prestation. Gemensamt för dessa företag är att priser och 
utmärkelser på något sätt ger erkännande och motiverar medarbetare. Även andra sätt att ge 
erkännande har observerats under intervjuerna, Avalon uppmärksammar medarbetares insatser 
med hjälp av nyhetsbrev och Sandvik uppmärksammar goda idéer och personerna bakom dem 
med hjälp av intranätet. 
Samtliga respondenter har betonat vikten av olika typer av samarbeten inom deras organisationer 
och precis som det beskrivs i teorin säger flera av dem att möten och kommunikation mellan 
olika individer, med olika kompetenser, bidrar till skapande av bättre idéer (Amabile, 1998). Av 
den anledningen har de byggt upp team med olika kompetenser och hos Scania, Electrolux, 
Semcon, Ericsson, anordnas möten med representanter från olika avdelningar där man arbetar 
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med idéskapande tillsammans. Avalon fokuserar ständig på att utveckla samarbetet inom- och 
mellan team genom att anordna årliga konferensresor. 
Sandvik och Ericsson har i och med användandet av innovationscoacher och 
innovationsambassatörer goda kommunikationsvägar mellan olika avdelningar. 
Efter genomförandet av den empiriska studien har det visat sig att det finns väldigt många sätt att 
främja kreativitet på arbetsplatser. Att arbetare ges frihet har uppmärksammats på flera av 
företagen men ofta på olika sätt. På samtliga företag verkar medarbetarna ges frihet till att själva 
bestämmer hur de utför uppgifter. Top Notch, Semcon, och även Avalon innovation till viss 
mån, har verkstäder eller utrymmen med utrustning för praktiskt arbete. Dessa faciliteter kan 
användas fritt för arbete på arbetstid, liksom på fritid. Semcons arbetare ges resurser för fritt 
arbete utan styrning och har för övrigt visat sig arbeta tillsammans med egna projekt på sin fritid 
vilket enligt teorin om teamarbete kan vara viktigt för att motivera medarbetare (Amabile, 1998). 
Electrolux använder också speciella rum som är anpassade för kreativt arbete. 
Sammanfattningsvis kan man alltså se att företagen genom att kombinera dessa värden försöker 
skapa en företagskultur som till stor bygger på frihet för att främja kreativitet. Electrolux 
använder utöver sådan frihet också en modell liknande 80/20-regeln (Krasteva, Sharma, 
Wagman, 2014), med skillnaden att endast 10 % av arbetsveckan ges åt eget arbete. Frihet 
beskrivs i allmänhet som, utöver dess påverkan på kreativitet (Amabile, 1998), som en viktig 
motivator vilket i sin tur stödjer företagens användande av frihet (Beardwell, Holden, Claydon, 
2004). 
Flera av de intervjuade företagen lägger stor vikt vid utbildning i syfte att stärka personalens 
kompetens. Utbildning som är direkt kopplat till idéskapande kan noteras på Semcon och 
Sandvik. Semcon använder så kallade innovationsrace som innebär att en grupp från företaget 
reser runt till företagets olika kontor och anordnar där Workshop med arbetarna där idéer 
genereras. Dessa personer fungerar alltså som någon typ av stödfunktion i idégenereringen. 
Sandvik har likaså personal, så kallade innovationscoacher, som hjälper avdelningar i deras 
idégenerering och olika idégenereringsmetoder sprids även på Sandviks intranät. 
Kompetensutveckling och färdigheter inom kreativt tänkande är två av de tre delar som utgör 
kreativitet (Amabile, 1998), vilket kan kopplas till utbildning och stöd i idégenereringen.  
 
Inspiration är ett området som också är starkt kopplat till kompetensutveckling. Avalon 
Innovation anordnar inspirationsseminarium där man låter medarbetare sprida intressanta saker 
de har uppmärksammat och flera av företagen anordnar studieresor, besök av mässor och andra 
typer av inspirationsresor i syfte att motivera arbetare och stärka deras kompetens. Andra 
inspirerande och kompetensutvecklande incitament kan finnas hos Top Notch som köper in 
inspirerande produkter och innovativa material samt liknande hos Electrolux som har ett rum där 
konkurrenters lösningar ställs ut. 
Utmaningar och variation i arbetet fungerar som motivatorer och är viktiga för att främja 
kreativitet (Amabile, 1998). Ingenjörer och andra som arbetar med produktutveckling utmanas 
till hög grad i deras arbete enligt intervjuerna då deras uppgifter ofta varierar och projektformen 
ofta innebär arbete med nya produkter. 
Olika typer av idéhanteringssystem har uppmärksammats under intervjuerna. Scania låter sina 
arbetare komma med idéer till sina linjechefer och om det finns någon potential i idéerna inleds 
en beslutsprocess och på så sätt lagras idéerna. På Electrolux uppmuntras arbetare till att anmäla 
sina idéer för att eventuellt inleda patentansökningar och lagrar i och med denna anmälan. 
Sandvik har flera kanaler för att fånga upp idéer, antingen till linjechefer eller till allmänna 
enheter som arbetar med idéhantering. Sådana idéhanteringssystem är viktiga för att främja 
innovation men huruvida idéer fångas upp och uppmuntras tycks till hög grad vara 
branschberoende. 

 15 



 

6. Slutsatser 
 
6.1 Ericsson 
 
Idehanteringen är intressant på Ericsson, genom att låta alla idéer gå igenom ett 
innovationsforum så kan det forumet avgöra vilka idéer som är lönsamma, eftersom forumet är 
en sammanställning av representanter från alla olika avdelningarna så ökar antalet infallsvinklar 
vilket leder till att risken att en bra ide ska gå förlorad minskas. Det gör även processen betydligt 
mer demokratisk. 
 
Ericssons har ett djupgående arbete med att försöka främja innovation. Genom att först belöna 
antalet idéer och sedan efter en utvärdering byta till att belöna medarbetare för deras genomförda 
idéer. Just den utvärderingen är inget vi har sett hos något av de andra företagen som studien 
omfattar. Den typen av engagemang tyder på hur viktigt och hur stort allvar Ericsson tar på 
innovationsarbetet. Eftersom alla kan arbeta på en ide från den gemensamma databasen där alla 
idéer från innovationsforumet läggs upp ges en väldigt stor frihet i arbetet. Den friheten ökar 
chanserna till en innovation. 
 
 
6.2 Semcon 
 
Semcon arbetar på ett sätt som är relativt typiskt för företag som enbart arbetar med 
uppdragsdrivande produktutveckling. Där kunden kommer in med en ide, och Semcon fungerar 
som en typ av konsult. Där kunden betalar för att Semcon ska hjälpa till med att utveckla en 
produkt eller ide.  
 
Semcons arbete med innovation bygger mycket på att ge medarbetare frihet i sitt arbete, mest 
genom att ge möjlighet att variera sitt jobb, att det ska finnas glädje i jobbet genom att man kan 
arbete på egna idéer och styra sina arbetsuppgifter. Innovationsarbetet bygger i stor utsträckning 
på att få så många olika idéer som möjligt. Genom att genomföra många workshops med 
blandade team så ska medarbetarna med hjälp av andras idéer och tankesätt kunna tänka utanför 
de vanliga ramarna.  
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6.3 Gemensamma 
 
 

• Monetära belöningar används i liten utsträckning på företag och tycks inte vara en 
drivkraft för kreativitet och idéskapande. 

 
• Idéskapande stärks i grupper och vikten av personer med olika kompetenser  

 
• Utmaningar är viktiga för att behålla motivation hos medarbetare. Nya uppgifter och 

projekt är centrala för att utmana.  
 

• Frihet kan på flera olika sätt ges till medarbetare och har stor betydelse för kreaktivitet 
samt motiverar individer. 

 
• Idéskapande stöd/ledare (Viktigt med stöd och respekt från ledning så att alla idéer tas till 

vara och kreativiteten inte hämmas) 
 

• Organistaioner som är öppna för, och respekterar idéer främjar skapandet av 
produktinnovationer. Det är viktigt att medarbetare är medvetna om att idéer 
välkommnas samt att det finns möjlighet till att komma med spontana idéer. 

 
• Idéskapande ses som en dela av produktutvecklarens arbete och organisationer tenderar 

därför att endast belöna extraordinära prestationer. 
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7. Rekommendationer 
 
Eftersom innovationer och kreaktivt tänkande är svårt attt mäta så kan det vara svårt att dra några 
generella slutsatser. Dock så är innovationsförbätrande arbete ett kontinuerligt arbete, vilket 
betyder att ett företag kan alltid göra mer. 
 
Något som Semcon kan göra annorlunda: 
 

Blanda olika brainstorming metoder, till exempel så har andra företag använt sig av en 
metod där man inte får driva och arbeta på sin egna ide utan enbart på andras. På det 
sättet kan man undvika att deltagare favoritserar sin egna ide och enbart fokuserar på den. 
 
Försöka formulera de informella belöningssystem som existerar på företaget. Det ökar 
kunskapen om incitamenten och då möjligtvis motivationen.  

 
 
Något som Ericsson kan göra annorlunda: 
 

Minska på de monetära incitamenten, de verkar inte skapa innovationer i den mån man 
kan tro. 
Försöka att blanda olika kompetenser mer i produktionen. Så att medarbetarna på en viss 
avdelning kan få inblick och inspiration från andra avdelningar. Att blanda avdelningarna 
mer. 
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9. Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Företag:    Avdelning: 
 
Namn:    Plats: 
 
Yrkesroll:                         Sedan:                              Tidigare erfarenheter: 
 
Datum: 
  
 
Introduktion 
 
Syfte: ”Detta kandidatexamensarbete har som syfte att undersöka hur incitament bidrar till att skapa 
nya produktinnovationer och vilka typer av incitament som tycks har störst betydelse för detta. 
Arbetet fokuserar på hur incitament påverkar medarbetare till att komma med nya idéer, både positivt 
och negativt”. Redogör för hur materialet från intervjun ska användas. Be om tillåtelse för 
inspelning. 
 
 
Kan du berätta vad du arbetar med? 

o Hur länge har du haft den positionen? 
o Vilka tidigare erfarenheter har du? 
o Vilken utbildning har du? 

 
- Hur arbetar ni med produktutveckling? 

o Hur initieras produktutveckling och varför? 
o Hur ser processen ut? 
o Vilka är inblandade och vilka roller har de? 

 
- Hur ser ni på begreppet innovation? 

o Hur pass viktiga är produktinnovationer? 
o Vad är viktigast för att kunna skapa produktinnovationer och vilka förutsättningar 

finns? 
 
 
Vidtar ni några särskilda åtgärder för att skapa produktinnovationer? 
 

- Finns det formaliserade åtgärder/belöningssystem/incitamentsprogram?  
o Kan du beskriva detta? 
o Hur länge har ni arbetat på detta sätt? 
o Är medarbetarna upplysta om hur ni arbetar med detta? 

 
- Hur används belöningar för att främja idéskapande och kreativitet? 

o Ekonomiska belöningar såsom lön och bonus? 
o Andra typer av belöningar, t.ex. ansvar, frihet och utmaningar? 
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o Varför använder ni belöningar på detta sätt? 
o Kan du ge exempel på vilken effekt olika belöningar har haft? 

 
- Arbetar ni på några andra sätt för att skapa produktinnovationer? 

 
- Har andra åtgärder och belöningar använts tidigare? 

o Varför används dessa inte idag? 
o Vilken effekt gav dessa? 

 
Påverkar ni medarbetare i syfte att skapa produktinnovationer? 
 

- Arbetar ni för att skapa en mer kreativ personal? 
o Hur görs detta? 
o Används inspiration och utbildning som medel? 
o Hur arbetar ni för att behålla kreativa medarbetare? 
o Har ni noterat några baksidor med allt för kreativa medarbetare? 

 
- Hur påverkas medarbetarna av olika belöningar? 

o Hur påverkas deras motivation? 
o Hur påverkas deras kreativitet? 
o Vilka typer av belöningar har gett störst effekt hos er? (ansvar, frihet, utmaningar, 

lön, bonus t.ex.) 
o Har ni upplevt att medarbetare påverkats negativt av belöningar? 

 
- Uppmuntras medarbetare till att komma med nya idéer? 

o Ges medarbetare möjlighet att komma med egna idéer under projekt? 
o Finns utrymme för idéer utanför projekt? 
o Hur uppmärksammas och utvärderas nya idéer? 
o Sker idéskapandet inom bestämda ramar, finns det begränsningar? 

 
- Påverkar ni medarbetare på andra sätt i syfte att skapa produktinnovationer? 

 
- Har ni dragit några lärdomar av ert arbete med att skapa en kreativ och motiverad 

personal? 
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Bilaga 2 Sammanställning av resultat 
 
Scania 
Scania levererar lastbilar och bussar över hela världen och bland företagets drygt 42 000 
anställda arbetar ca 3500 personer med företagets forsknings- och utvecklingsarbete. En intervju 
genomfördes med Scanias chef över företagets arbete med bränsleförbrukning som för tillfället 
har ansvar över en grupp med tretton personer, varav nästan alla är ingenjörer. Respondenten har 
erfarenheter från flera teknikbranscher, däribland inom IT, och har även haft andra positioner 
inom Scania. Gruppen har ett strategiskt ansvar över bränsleförbrukningen hos Scanias fordon 
och är en viktig del i företagets arbete med elfordon. Arbetet i gruppen utgörs till stor del av 
testning, arbete med att ställa upp avancerade kravbilder samt samarbete med konstruktörer på 
andra avdelningar.  
 
Produktutveckling 
Produktutvecklingen på Scania karakteriseras av ständigt förbättring. Respondenten berättar att 
själva produktutvecklingsprocessen kan se väldigt olika ut på olika avdelningar inom Scania men 
att all produktutveckling innehåller omfattande beslutsprocesser. Produktutvecklingen anpassas 
efter avdelningen där den äger rum. Vidare är samarbetet mellan olika avdelningar en viktig 
komponent i produktutvecklingen.  
 
Idéskapande 
Enligt respondenten är samarbete mellan olika avdelningar särskilt viktigt för att främja internt 
idéskapande, vilket främst görs med hjälp av så kallade workshops. Dessa workshops består av 
personer från olika avdelningar där alla lyfter fram idéer som kommit upp på respektive 
avdelningar, diskuterar idéer och försöker komma upp med nya. Inom avdelningar tar 
linjechefen emot medarbetarnas nya idéer och om de är intressant påbörjas en beslutsprocess för 
att bestämma om projekt ska initieras. Idéer som inte går igenom en beslutsprocess lagras inte 
inom företaget för framtida ändamål.  
 
Belöningar och erkännanden 
Scania har inget formellt utformat incitamentsprogram relaterat till innovation och idéskapande 
men vissa incitament finns för att främja idéskapande. Scanias anställda belönas ekonomiskt om 
patent tas på något de kommit på. Belöningens storlek kan variera med patentets omfattning. 
Dessutom blir anställda som varit delaktiga i patent uppmärksammade för deras nytänkande och 
innovationsförmåga genom att få delta i Scanias så kallade uppfinnarparty. Hur Scania 
uppmärksammar patent är de anställda medvetna om men respondenten anser inte att denna 
vetskap i sig är motiverande eller främjar idéskapande på Scania. För flera år sedan användes 
inom Scania idélådor där bra idéer blev ekonomiskt belönade. Detta system hade dålig effekt och 
man beslutade att avsluta idélådan. Respondenten beskriver idélådor som kontraproduktiva och 
han har också på andra arbetsplatser sett idélådor som fungerar dåligt. Något som i allmänhet 
betonas som viktigt är att uppmärksamma medarbetare när de uppnår något så att de behåller sin 
motivation till att komma med idéer. 
 
Andra incitament  
Respondenten berättar att idéskapande och kreativitet drivs av arbetarnas vilja att uppnå sina 
egna mål. Detta stimulerar Scania med att ge arbetarna relativt stor frihet, som de själva kallar 
frihet under ansvar. Detta innebär bland annat att medarbetare ges utmanande och varierande 
arbetsuppgifter som de själva ansvarar för.  Respondenten nämnde under intervjun också att det 
finns viss utbildning inom innovationsområdet. 
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Sandvik 
Inom verkstadsindustri är Sandvik Coromant ett marknadsledande varumärke för skärverktyg. 
Sandvik Coromant fungerar som en egen organisation med egen forskning och utveckling men 
tillhör koncernen Sandvik som är verksamma inom flera andra ingenjörsområden. För att 
Sandvik ska behålla sin position på marknaden krävs ständig utveckling av produkter och 
skapande av produktinnovationer. Den person på Sandvik som intervjuats arbetar som specialist 
inom kunskaps- och produktutveckling och har god akademisk kunskap om produktinnovationer. 
Respondenten har också en roll som innovationscoach vilket innebär att hon ger stöd i skapandet 
och hanteringen av idéer, ett område som på Sandvik benämns idea management.  
 
Produktutveckling 
Produktutveckling initieras vanligen av så kallade produktägare efter att man har identifierat ett 
behov eller problem på marknaden. Kunder är viktiga för att finna nya utvecklingsmöjligheter 
och identifiera nya behov och problem. Utifrån detta görs typiskt en idégenerering, där både 
divergenta som konvergenta metoder används. För att utvecklingen ska bli lyckad har man 
vidare under hela produktutvecklingen god kontakt med kund och testning sker ute hos kunder. 
Det finns särskilda personer som arbetar med att fånga upp kundernas röst, men säljare är också 
en stor del av detta arbete. Man ser i allmänhet till att involvera flera avdelningar i 
produktutvecklingen för bättre resultat. För att behandla risker arbetar man framtungt och ser till 
att man inom varje produktutvecklings tidigare stadier arbetar utifrån två idéer.  
 
Idéskapande 
Som nämnts ovan används olika metoder för idégenering i produktutvecklingsprocessen. Träffar 
mellan olika avdelningar ordnas också för att personer ska dela idéer och tillsammans bygga 
vidare på dem. Då medarbetare på eget bevåg kommer på idéer ska de i första hand gå till sin 
linjechef, men då idéerna inte faller inom linjechefens område finns andra sätt för att tillvarata 
idéer. Man har för detta dels en mail-inbox för idéer och medarbetare kan också vänta sig till en 
innovationscoach, särskild då en eventuell produktutveckling skulle involvera flera avdelningar. 
För att kunna hantera idéer är det också viktigt att idégenereringen faller under en produktägare 
och inom områden företaget är verksam inom. Man har därför börjat arbeta mer med att 
efterfråga och locka till sig idéer inom särskilda områden och för särskilda problem. Detta gör 
man för att öka chansen för idéer att realiseras och minska hanteringssvårigheterna.  
 
Belöningar och erkännanden 
Sandvik har länge gett ekonomisk ersättning då medarbetare bidrar till att patent tas, men 
förutom detta har man inom Sandvik Coromant valt att inte belöna idéer rent ekonomiskt. Man 
ser idéskapandet som en del av de anställdas arbete och dessutom finns det svårigheter med att 
avgöra vilka idéer som i så fall skulle belönas och hur. Däremot används andra typer av 
belöningar för att ge medarbetare erkännande, som t.ex. priser och resor. Även mindre 
kostnadssamma metoder som att uppmärksamma arbetare och deras idéer på intranätet används 
för att ge erkännande.  
 
Andra incitament 
Innovationscoacherna, som idag utgörs av tre personer, hjälper olika delar av organisationen i 
deras kreativa arbete. På så sätt fungerar de som incitament för att stimulera kreativitet och 
stärka idéskapandet. För att kunna göra insatser på olika platser inom organisationen har de 
särskilt god kontakt med vissa personer från olika avdelningar, så kallade 
innovationsambassadörer. En annan åtgärd som nämndes i intervjun är användandet av en portal 
på Sandviks intranät där man sprider idégenereringsmetoder och annat liknande material. 
Uppmärksammandet av individer och deras idéer på intranätet, som tidigare nämndes, har 
förutom att ge erkännande också till syfte att påverka medarbetares kreativitet och motivation till 
att komma med idéer. Man motiverar också medarbetare genom att i vissa fall låta dem jobba 
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vidare med egna idéer och ge dem resurser till detta. På Sandvik menar man att realisering av 
individers idéer har stor effekt på deras motivation, men problem finns med att motivationen 
också kan minskas då idéerna inte realiseras, varför man nu arbetar för att rikta arbetarnas idéer 
mot ett särskilt håll.  
 
Electrolux 
Electrolux är en världsledande inom vitvaror och hushållsapparater och det finns en avdelning 
inom forskning och utveckling som arbetar med diskmaskiner. Den person som intervjuats är 
chef över en grupp som arbetar med teknisk konceptutveckling av diskmaskiner, vilket kan sägas 
vara ett försteg till industrialisering av produkter. Deras huvudsyfte är att undersöka vilka 
lösningar som kan realiseras och innebär på så sätt, gentemot traditionell produktutveckling, 
större risk för att en utveckling inte leder till lansering av en produkt. Dessutom krävs tekniskt 
specialkompetens, varför flera av gruppens tolv personer är experter inom områden som 
strömning och kemi samtidigt som specialiststöd kan ges från andra avdelningar inom 
Electrolux. Gruppchefen är liksom flera i andra i gruppen fysiker, har jobbar på Electrolux i flera 
år och har tidigare erfarenheter från telekombranschen.  
 
Produktutveckling 
Gruppens konceptutveckling sker i stort sätt bara i projektform och medarbetare kan vara 
delaktiga i flera projekt samtidigt. Medarbetarnas arbete är på så sätt ofta utmanande och 
varierande. Gruppens samarbete ses som viktigt då flera kompetenser behövs för att skapa en 
produkt. De personer som ingår i gruppen fungerar också ofta som projektledare med ansvar 
över särskilda utvecklingsprojekt.  
 
Idéskapandet 
Själva idéskapandet sker ofta i strukturerad form mellan olika avdelningar då man menar att flera 
olika perspektiv ger bättre idéer. Gruppchefen nämner att det finns gott samarbete mellan 
marknads-, inköp-, produktion-, design- och utvecklingsavdelningar. Dessa avdelningar beslutar 
tillsammans om vilka projekt som ska inledas, diskuterar nya möjligheter, genererar idéer 
tillsammans och inspirerar varandra. Speciellt betonar gruppchefen marknadsavdelningen som 
viktig då de behov och önskemål som de identifierar bland konsumenterna ligger till grund för 
idéskapandet och produktutvecklingen. Vidare ser Electrolux till att validera olika idéer hos 
konsumenter innan projekt inleds.  
 
Belöningar och erkännanden 
Gruppchefen berättar att arbetare ges belöning vid patenteringar och att man värnar om att 
skydda deras idéer. Vidare så uppmuntrar man till patentansökningar genom att låta arbetare 
göra så kallade uppfinningsanmälningar då de kommer med idéer. Dessa idéer utvärderas men 
många av dem leder inte till patentansökningar. De idéer som inte leder till patentansökningar 
belönas inte men man ser till att låta arbetarna veta varför ingen patentansökning görs så att inte 
medarbetarnas motivation minskar. Idéer som arbetare kommer med lagras ofta i samband med 
uppfinnaranmälan. 
 
Andra incitament 
Electrolux har för konceptutvecklingsarbetet infört ett system som kallas fri aktivitet där arbetare 
får ägna 10 % av deras arbete åt utvecklande av egna idéer, antingen individuellt eller 
tillsammans med andra i gruppen. Detta kan efter utvärdering leda till att formella projekt 
initieras vilket kan innebära att arbetare får arbeta med sina egna idéer större delen av deras 
arbetstid. Fri aktivitet verkar fungera som en viktig motivationskälla och ses av gruppchefen som 
det viktigaste incitamentet för att främja innovation och idéskapande. Enligt Electrolux kan det 
däremot vara svårt för arbetare att anpassa sig till den frihet de ges vid implementeringen av ett 
sådant system. Gruppchefen nämner att Electrolux på flera olika sätt försöker skapa en kreativ 
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miljö, till exempel med frihet, arbetsmiljö och flexibla arbetstider. Det finns innovationsrum 
anpassade för kreativt arbete och rum där konkurrenters produkter kan analyseras, bland annat i 
inspirationssyfte. Electrolux erbjuder också olika typer av utbildningar för medarbetare och man 
deltar också i mässor och liknande. Många utbildningar är inriktade mot ledarskap och 
projektledning medan andra utbildningar istället syftar till kompetensutveckling inom olika 
teknikområden. Man låter dessutom medarbetare delta i forskningsprojekt. 
 
 
 
Top Notch Design & Engineering 
Top Notch Design & Egineering är ett förhållandevist ungt och litet företag. Trots detta besitter 
de en hög kompetens och expertis. Företaget startades 2005 av fyra ingenjörer med visionen att 
skapa en kombinerad design- och ingenjörsbyrå som hanterar hela processen från projekt-
initiering till produktionsklar produkt. Med hög kompetens inom produktutveckling, mekanik, 
mekatronik samt expertis inom plastdesign har de sedan starten hjälpt svenska industriföretag att 
skapa framgångsrika och innovativa produkter. Idag har de kontor i både Stockholm och 
Göteborg och har genomfört hundratals projekt, genererat ett femtiotal patent samt vunnit högt 
aktade priser för sin funktionella design. 
 
Nedan följer en sammanfattning av den intervju som genomfördes med programchef på Top 
Notch Design & Engineering 31 mars 2015. Respondenten har tidigare läst maskinteknik på 
KTH och Stanford samt arbetat på Scania i tre år. Efter detta var denne med från uppstarten av 
Top Notch Design & Engineering, 2005 och under hela företagets utveckling fram till idag.  
 
Produktutveckling 
Top Notch Design & Engineering har två huvudsakliga verksamhetsområden. Huvudfokus ligger 
på konsultverksamheten där företaget får produktutvecklingsuppdrag från en beställare som 
behöver hjälp med ett tekniskt- eller designmässigt problem. Kunden har vanligtvis en 
kravspecifikation på vad som behöver lösas. Många uppdrag har tydliga kriterier på vad 
produkten ska uppfylla men ibland finns nästan total kreativ frihet. Företagets andra 
verksamhetsområde består av ett separat produktbolag. Produktbolagets syfte är att ta fram 
produkter till försäljning under ett eget varumärke. Produkterna är resultatet av egna idéer som 
företaget valt att vidareutveckla. Ett exempel på en av dessa produkter är SKARG som blivit 
populär inom båtbranschen.  
 
Även om varje projekt är unikt så följer arbetet och produktutvecklingsprocessen ett visst 
mönster. I början av uppdragen så görs en förstudie. Att studera den avsedda användaren och 
miljön för produkten är otroligt viktigt. Ett exempel på detta är när brevbärare följdes för att 
skapa förståelse för arbetsprocessen vid ett projekt rörande utveckling av nya lådor för Bring 
postdistribution. Därefter fortsätter förstudien med klassisk benchmarking där det undersöks vad 
som är bäst på marknaden, vad som är sämst och om det kan finns någon så kallad Dark Horse, 
en lösning med potential som inte ännu blivit utnyttjad för den typen av produkt. För att få en 
tydlig bild av produktens funktion och undvika immateriella övertramp sonderas marknaden 
noga. Vid produktutveckling av exempelvis köksverktyg köps alla existerande verktyg in för att 
validera produkternas, funktioner, egenskaper och hitta för- och nackdelar med de olika 
lösningarna. På det viset skapas kunskap om produktutvecklingens utmaningar och ett tydligare 
mål definieras. Under hela produktutvecklingsprocessen kommuniceras besluten med beställaren 
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som ofta även är aktiv i projektets olika skeden. Produktutvecklingsprocessen sker oftast 
tillsammans med ett externt team där kunden bidrar med kompetens och resurser beroende på 
projektets karaktär. Den mest kreativa delen i produktutvecklingsprocessen startar efter att 
förstudie och benchmarking är färdigt. Detta sker genom brainstorming i grupp som ofta 
involverar hela företaget. I denna del får gruppen tänka helt fritt, skissa och skriva upp sina idéer 
på en lista. Sessionen sker under lekfulla former och deltagarna får generera ett obegränsat antal 
idéer på villkoret att samtliga deltagare ska förkasta sin egen idé. För att ge ett så kvalitativt 
resultat som möjligt och förhindra att sessionen stagnerar så får deltagarna bara bygga vidare på 
en annan idé än sin egen. Deltagarna i sessionen bygger vidare på de idéer som de finner 
intressanta och om en idé inte får något bidrag så lämnas den. Denna metod är väl beprövad och 
har gett mycket bra resultat genom åren. Efter brainstorming börjar ett itererat arbete med 
detaljerad konstruktion och formbestämmning som efter kommunikation med beställare. Detta 
mynnar vidare ut i prototypframtagning och tester till dess att det är dags för produktion. 
  
Incitament för innovativa produkter 
På Top Notch Design & Engineering används inga former av monetära incitament som drivkraft 
för innovation eller för att främja kreativitet. Med en stark företagskultur som bygger på ett 
kreativt klimat anser de att monetära incitamentsprogram inte skulle hjälpa företaget att höja 
nivån på de produkter de utvecklar. Kreativitet och ett innovativt tekniskt tankesätt är det som 
deras affärsidé bygger på och hör till det dagliga arbetet. Företaget lever på sin kreativitet och 
därför är det viktigt att ha medarbetare som har en fallenhet för problemlösning och design. 
Detta intresse anses inte behöva lockas fram med monetära medel. Företagets produkter har 
genom åren lett till ett femtiotal patentskydd och vunnit flera prestigefyllda priser som styrker 
expertis och kompetens för både den enskilde individen och för företaget i helhet. 
 
Påverkan och motivation 
Kreativitet är en del av företagskulturen på Top Notch Design & Egineering. Företagets med-
arbetare drivs av utmaningar och ett fritt kreativt klimat. Det ligger stort fokus på lekfullhet och 
omväxling så att de anställda känner sig stimulerade och har roligt på jobbet. Personalen besitter 
alla en teknisk kompetens men uppmuntras att lära sig mer genom att kunskapen delas och 
arbetsuppgifterna varieras. För att inspirera medarbetare tillåts inköp av nya innovativa och 
trendskapande produkter. Företaget reser ibland på utställningar och för att undersöka nya 
tillverkningsmetoder som kan användas i framtida projekt. På arbetsplatsen finns en fullt utrustad 
verkstad och elektroniklabb som även är tillgängligt för sidoprojekt. Verkstaden är dessutom 
tillgänglig för privata projekt där de anställda kan tillverka egna produkter. Om en anställd 
kommer på en idé som kan leda till en förbättring eller affär så är förslag alltid välkomna hos 
företagsledningen. Det uppmuntras att vara kreativ men om anställda vill lägga mer tid på egna 
projekt med kommersiellt utvecklingspotential så bestäms detta genom ett kollektivt beslut. 
Företaget lever på idéer och ledningen anser att om de anställda bara följer ekonomiska intressen 
så dör kreativiteten menar respondenten. 
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Avalon Innovation 
Avalon Innovation är ett innovationsföretag med verksamhet inom produkt-, system- och 
affärsutveckling samt programvaruförsäljning. Företaget har över 300 anställda med kontor i 
Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs under två bolag; Avalon Innovation 
Technology och Avalon Innovation Solutions som fokuserar på två olika affärs-områden. Avalon 
Innovation Technology inriktar sig på produkt-, system-, och affärsutveckling. De tillhandahåller 
konsulttjänster och driver helhetsåtagande produktutvecklingsprojekt för industriföretag. Avalon 
Innovation Solutions inriktar sig på lösningar inom Cloud och Product Lifecycle Management 
samt tjänster inom IT-Strategi, Systemstöd och processoptimering. 
 
Nedan följer en sammanfattning av den intervju som genomfördes med Design Manager på 
Avalon Innovation Technology i Stockholm 22 april 2015. Respondenten har tidigare läst 
Industridesign på Konstfack och Rhode Islands school of design i USA samt arbetat på Scania, 
No Picnic, Husqvarna och Elektrolux. På Avalon Innovation har respondenten, utöver produkt-
utveckling arbetat med att bygga upp företagets avdelning för Industridesign till det den är idag.  
 
Produktutveckling 
Avalon innovation har en bred kompetens inom produktutvecklingscykelns samtliga delar från 
förstudie till färdig produkt. De arbetar enligt en modell som kallas AIM (Avalon Innovation 
Model) och bygger på tre huvuddelar, Insight, Ideation, och Implementation. Den första fasen är 
en förstudie som fokuserar på marknad och förståelse för användarens behov. I den andra fasen 
sker idégenerering och konceptutveckling utifrån de värden som förstudien ger. Den sista fasen 
är en implementering av produkten med arbete som konstruktion, mekanik, elektronik och 
formbestämmning. Under hela projektet sker en nära kontakt med kund och genom ett itererat 
arbetssätt mellan de olika avdelningarna på Avalon Innovation. Genom att arbeta på detta sätt 
minimeras osäkerhet, kostsamma missförstånd samt att produkten uppfyller kravspecifikationer 
och levererar det värde kunden vill ha. Det område där respondenten är mest verksam är 
avdelningen för industridesign som byggdes upp i syfte att stärka företagets helhetsåtaganden av 
projekt för hela produktutvecklingscykeln. Industridesign består av cirka 30% av arbetet och de 
resterande delarna är mekanik, elektronik och embedded systems. Den ökade satsningen på 
industridesign samt samarbete mellan avdelningarna hoppas generera bättre produkter med 
mindre kostnader och en starkare designkultur på företaget.  
 
Incitament för innovativa produkter 
På Avalon Innovation används inga former av monetära incitament som drivkraft för innovation 
eller för att främja kreativitet. Det är en del av arbetet vilket kunderna betalar för. Något som 
däremot beskrivs som en drivkraft är de priser och utmärkelser för bra design som delas ut varje 
år. Att vinna designpriser medför att man får positiv uppmärksamhet både på arbetsplatsen och i 
världen utanför. Det är sporrande att få ett officiellt erkännande i branschen, bygga sin portfolio, 
personligt varumärke som även genererar mer jobb till företaget. Designpriserna är den starkaste 
belöningen man kan få som industridesigner, uppger respondenten. 
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Påverkan och motivation 
Företaget har ett väl utarbetat program för internutbildning som bidrar till kompetenshöjning. 
Ämnesområdena är valfria och de anställda bidrar endast med egen tid. För att inspirera 
medarbetarna arrangeras återkommande inspirationsseminarium där någon på företaget håller en 
presentation om något intressant som sedan diskuteras i grupp. För att öka sammanhållningen 
mellan avdelningar träffas medarbetarna på fredagar mornar för att dela med sig av vad just de 
arbetar med för tillfället. Det bjuds på frukost och stärker ”vi känslan” på kontoret. Emellanåt 
arrangeras studieresor och utställningar för att inspirera till nya lösningar. Två gånger per år åker 
företaget på konferens med de övriga Sverigekontoren för att personerna på de olika kontoren 
ska få tillfälle att mötas och på så sätt bidra till att öka samarbetet. För att ytterligare 
sammankoppla kontoren skickas det ut veckovisa informationsbrev som informerar de anställda 
vad som händer på företaget i helhet. Avalon tror på teamkänsla och arbetar ständigt med att 
bygga gruppdynamik för att få lyckade projekt där arbetsgruppen kan glädjas åt resultat 
tillsammans. En filosofi på företaget är att medarbetarna ska fokusera på de sysslor som de 
finner stimulerande och utför bäst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29 


	Sammanfattning
	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Avgränsningar

	2. Incitament och belöningar
	2.1 Belöningar
	2.2 Incitament kopplade till kreativitet

	3. Metod
	3.1 Organisation
	3.2 Litteraturstudie
	3.3 Empirisk studie
	3.4 Respondenter
	3.5 Intervjuguide
	3.6 Metoddiskussion

	4. Resultat
	4.1 Semcon
	4.2 Ericsson

	5. Analys och diskussion
	5.1 Semcon
	5.2 Ericsson
	5.3 Gemensam analys

	6. Slutsatser
	6.1 Ericsson
	6.2 Semcon
	6.3 Gemensamma

	7. Rekommendationer
	8. Referenser
	9. Bilagor
	Bilaga 1 Intervjuguide  Företag:    Avdelning:
	Bilaga 2 Sammanställning av resultat
	Scania
	Sandvik
	Electrolux
	Top Notch Design & Engineering
	Avalon Innovation



