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ABSTRACT 
 

This project was made for Eskilstuna Kommun. It is a product development 

project that is about developing a tool for the employees at the company. The 

meaning of the tool is that it is going to help encourage innovation and creativity 

among the employees at the company. The supervisor at the company considered 

it difficult to get it into the workspace. What has been experienced not to work is 

that people forget to make use of the methods taught in various courses. 

Employees need to be reminded to apply the knowledge they have, which is the 

task of the expected future tool. 

 

Based on this, questions were formulated such as how the design of the tool helps 

to create commitment to think innovatively and what color the tool should have in 

order to best promote innovation. 

 

Applied methods are mainly the product development process, which has been 

helpful in developing the tool, but also quantitative and qualitative methods where 

the purpose has been to gain insight into the situation at the workplace. Involving 

the future users has also been a major part of the project. 

 

Based on the studies made, two further developed variants of a concept have been 

produced. These have considered the employees' views, which, among other 

things, were that the tool would function interactively and be multicolored. The 

idea of these is that they will serve as a reminder for the staff to think 

innovatively, but also dare to test new ideas that arise. 

 

Although the questions have been answered during the course of work, it is not 

possible to solve the whole problem of increasing innovation with only the 

proposed tool. There are more important factors for innovation to work well in an 

organization, such as openness, trust and supportive leadership. Increasing 

innovation in an organization or company requires more than just a tool, but it can 

be a help along the way. 

 

Recommendations for further work are to develop a physical prototype of the 

proposed tool that has all the functions, since the tool can then be used for a 

period of time to determine and measure if the innovation level is elevated. 

Further studies in subjects such as Employee driven innovation and Service 

innovation is to be considered in future work. 
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SAMMANFATTNING 
 

Det här projektet har utförts för Eskilstuna Kommun. Det är ett 

produktutvecklingsprojekt som handlar om att utveckla ett verktyg åt medarbetare 

på företaget. Tanken med verktyget är att det ska främja innovation och kreativitet 

hos företaget, då uppdragsgivaren ansåg att det var svårt att få in detta på 

arbetsplatsen. Det som har upplevts inte fungera är att medarbetare glömmer bort 

att använda sig av de metoder som lärts ut under olika kurser. Medarbetarna 

behöver påminnas om att tillämpa kunskapen de har, vilket är det tänkta framtida 

verktygets uppgift.  

 

Utifrån detta formulerades frågeställningar så som hur verktygets utformning 

bidrar till att skapa engagemang för att tänka innovativt, samt vilken färg 

verktyget bör ha för att på bästa sätt främja innovation. 

 

Tillämpade metoder är främst produktutvecklingsprocessen, som har varit till 

hjälp för att utveckla verktyget, men även kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar där syftet har varit att bland annat få inblick i situationen på 

arbetsplatsen. Att involvera de framtida användarna har även varit en stor del i 

projektet.  

 

Baserat på de undersökningar som gjorts har två vidareutvecklade varianter av ett 

koncept tagits fram. Dessa har tagit hänsyn till medarbetarnas synpunkter, vilket 

bland annat var att verktyget skulle fungera interaktivt och vara flerfärgat. Tanken 

med dessa är att de ska fungera som en påminnelse för personalen att tänka 

innovativt, men även våga testa nya idéer som uppkommer.  

 

Även om frågeställningarna har kunnat besvarats under arbetets gång så går det 

inte att lösa hela problemet med att öka innovationen med endast det föreslagna 

verktyget. Det finns fler viktiga faktorer för att innovation ska fungera på ett bra 

sätt i en organisation, t.ex. öppenhet, tillit och stödjande ledning. Att öka 

innovationen i en organisation eller på ett företag kräver mer än bara ett verktyg, 

men det kan vara en hjälp på vägen.   

 

Rekommendationer för vidare arbete är att ta fram en fysisk prototyp av det 

föreslagna verktyget som har fungerande funktioner, eftersom verktyget då kan 

användas under en period för att sedan kunna avgöra och mäta ifall 

innovationsnivån blir förhöjd. Ytterligare studier inom områdena 

Medarbetardriven innovation och Tjänsteinnovation bör övervägas i ett fortsatt 

arbete. 
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1 INLEDNING 

Den här rapporten är en undersökning inom innovation och kreativitet som tar 

avstamp i produktutvecklingsprocessen. Med fokus på innovation hos 

medarbetare på ett specifikt företag har projektgruppen utvecklat ett antal koncept 

som är förslag på produkter som ska fungera som verktyg för att främja 

innovation. Medarbetarna på företaget har fått tycka till om de olika förslagen och 

resultatet av detta har sedan utvärderats och analyserats senare i arbetet. 

 

1.1 BAKGRUND 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) blir innovation en viktigare och viktigare del 

av verksamheten hos företag för att klara konkurrensen och hålla samma nivå som 

andra företag. Det är inte bara på kort sikt som det är viktigt, utan även på lång 

sikt. Innovation handlar om att skapa nya eller bättre lösningar som skapar värde 

för inte bara företagen själva utan för samhället och individer också.  

 

Att kunna hantera ständig förändring inom organisationen innebär att som företag 

ligga i framkant. Ett framgångsrikt företag tar hänsyn till en föränderlig 

omgivning (Ulrich och Eppinger, 2012). 

 

Bakgrunden till arbetet är att uppdragsgivaren på företaget kände ett behov av en 

produkt som ännu inte finns på marknaden. Den framtida produkten ska 

framförallt påminna anställda inom företaget att tänka mer innovativt i vardagen. 

Inom företaget finns det många olika avdelningar och väldigt spridda 

yrkesgrupper där vissa sitter på ett kontor och utför sitt arbete, medan andra har 

mer rörliga jobb.  

 

Problemformulering 

Uppdragsgivaren på företaget berättade att det kan vara svårt att få in innovativt 

tänkande på arbetsplatsen, inte bara i rörliga och stressiga arbeten, utan även i 

stillasittande och lugna arbeten. Kurser inom innovativt och kreativt tänkande har 

getts för medarbetarna hos företaget, men trots det är det många anställda som 

glömmer bort att tänka på och använda sig av metoderna som lärdes ut under 

kurserna.  

 

Första delen i det här arbetet går ut på att ta fram ett förslag på ett verktyg som 

främjar rätt beteende1 med avseende på innovation och kreativitet. 

Uppdragsgivaren ansåg att produktens viktigaste uppgift är att påminna om 

uttrycket ”Ja! Och…” till skillnad från det allt vanligare ”Nej, men…”. Med ”Ja! 

Och…” menas det att uppmuntra andra till att våga utöva och testa sina kreativa 

idéer, istället för att direkt se problemen. Uppgiften är alltså att produkten ska 

hjälpa till att förstärka främst två beteende, vilka är: 

 

1. Att människor prestigelöst vågar bidra med sina idéer och dela idéerna 

med andra. Det är bra att testa en tanke högt ihop med andra utan att 

tankarna behöver vara färdigtänkta. 

                                                 
1 Med rätt beteende menas att de anställda använder sig av de två punkterna ovan enligt 

uppdragsgivare 
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2. Att människor bygger på varandras idéer i principen ”Ja! Och…” som om 

det vore improvisationsteater. 

 

Den andra delen i projektet är att presentera och sedan utvärdera förslag på 

koncept som projektgruppen tagit fram, till en arbetsgrupp på företaget. 

Medarbetarna får tycka till och bestämma vilken av koncepten som ska bli det 

slutgiltiga förslaget, alternativt en kombination av förslagen. Involveringen av 

medarbetarna görs i projektet för att det är dessa personer som kommer vara 

slutanvändare av produkten. 

 

1.2 SYFTE 

Syftet med detta arbete är att med hjälp av produktutvecklingsprocessen utveckla 

ett innovativt verktyg för Eskilstuna Kommun. För att åstadkomma detta får 

medarbetare och uppdragsgivaren på företaget vara en del av arbetet genom att få 

tycka till om de olika förslagen, för att få en fingervisning om någon eller några 

koncept kommer att fungera för ändamålet samt om det skulle kunna gynna 

företaget och dess personal i framtiden.  

 

Arbetet är dessutom till för att visa att uppdragstagarna kan tillämpa de kunskaper 

som erhållits under utbildningens gång, samt att självständigt kunna arbeta med en 

omfattande uppgift. Detta ska göras på ett vetenskapligt arbetssätt. Arbetet med 

examensarbetet ska ge en inblick i villkor och tekniker för forskning och/eller 

industriellt utvecklingsarbete enligt högskolans direktiv. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Utifrån den formulerade bakgrunden och arbetets syfte kan många intressanta 

frågeställningar formuleras. Fokus i detta arbete läggs på följande två 

frågeställningar: 

 

1. Hur ska verktyget utformas för att skapa engagemang för att tänka 

innovativt? 

2. Vilken färg på verktyget främjar innovation bäst? 

 

Ur dessa frågor kommer svar att erhållas alltefter arbetets framfart. Dessa svar 

kommer även utvinnas med hjälp av enkätundersökning.  

 

Hypotes 

I och med den första frågeställningen trodde projektgruppen att anställda på 

företaget tycker att det är viktigt att verktyget är interaktivt då det skapar ett 

engagemang samt att det ska finnas en uppmuntran till att tänka mer innovativt. 

Med interaktivt menar projektgruppen att det är ett samspel mellan två parter. En 

av dessa parter är vanligtvis mer passiv, medan den andra är mer aktiv. 

 

Gällande frågeställning nummer två var projektgruppens hypotes att flera färger 

på samma verktyg främjar innovationen hos vederbörande mest. Projektgruppen 

trodde även att fler färger simulerar fler sinnesstämningar, vilket i sin tur kan vara 

en positiv faktor när det gäller innovation. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Uppgiften går ut på att ta fram ett verktyg som är menat att främja innovation och 

kreativitet hos personal med hjälp av produktutvecklingsprocessen. Till en början 

startade projektet i att avgränsa sig till ett specifikt område inom företaget, vilket 

var äldreomsorgen. Att just äldreomsorgen valdes att inrikta sig på till en början 

var för verktyget i framtiden ska passa alla på ett eller annat sätt, då både 

projektgrupp och uppdragsgivare ansåg att det framtida verktyget kommer att 

kunna användas på stillasittande jobb också om undersökningen startade med att 

begränsa arbetet till ett rörligt jobb inom företaget. 

 

En sista avgränsning är att arbetet inte ska resultera i en färdig, fysisk och 

fungerande produkt. Detta är främst på grund av den tidsram som projektgruppen 

måste hålla sig inom. Eftersom arbetet startar med att ta fram en ny produkt så 

måste någon avgränsning göras i hur långt produktutvecklingsprocessen ska 

följas. I det här fallet är resultatet ett förslag på ett verktyg till företaget. 

 

1.4.1 DIREKTIV FRÅN UPPDRAGSGIVAREN 

De direktiv som finns från företaget för den här uppgiften är att produkten ska 

påminna medarbetare om rätt beteende med avseende på att främja innovation och 

kreativitet. Produkten ska i första hand främst påminna om de två beteenden som 

står beskrivna i bakgrunden (1.1). Verktyget ska vid t.ex. färgval ta hänsyn (i den 

mån det går) till den grafiska manual som företaget har.  

 

Några fler tankar företaget har gällande verktyget är att det eventuellt kan kopplas 

ihop med vissa händelser, aktiviteter, tjänster, belöningar och så vidare. Detta är 

inget krav, men kan enligt uppdragsgivaren finnas med som en tanke i 

bakhuvudet. Verktyget får även gärna ha koppling till företagets maskot. 

 

Ytterligare information om dessa direktiv finns i ett dokument som företagets 

handledare själv skrivit, se bilaga 1.  

 

1.4.2 DIREKTIV FRÅN HÖGSKOLAN 

Högskolans egna direktiv är att arbetet ska kunna genomföras på 22 veckor, 

eftersom det ger 15 högskolepoäng och är en halvfartskurs, det vill säga att kursen 

läses på 50 %. Det motsvarar 20 timmar per vecka, alltså 2,5 arbetsdagar per 

vecka. 

 

Arbetet ska resultera i en rapport som har vissa krav på utseende och innehåll, i 

övrigt är det relativt fritt. Arbetet ska dock vara kopplat till den linje på högskolan 

som uppdragstagarna går.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt kommer produktutvecklingsprocessens metoder beskrivas, vilket är 

den teori som detta projekt främst utgått från. I den teoretiska referensramen 

kommer även begreppet innovation tas upp och behandlas, då det också är en del i 

den teori som använts för att få mer förståelse i detta projekt. 

2.1 PROJEKTPLANERING 

Projektplanering är en viktig del av produktutvecklingsarbetet, för att arbetet ska 

fortskrida så smidigt som möjligt. Projektplaneringen genomförs innan uppstarten 

av projektet. Enligt Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) är det viktigt att 

fundera över vad som ska tas med i planen, vem planen skrivs för och hur den ska 

användas.  

 

2.1.1 GANTT-SCHEMA 

Ett GANTT-schema är ett av de vanligaste sätten att göra upp en tidplan för ett 

projekt (Hallin och Karrbom Gustavsson, 2015). GANTT-schema visar staplar på 

x-axeln, där även antalet veckor visas. På y-axeln ska tänkta aktiviteter beskrivas 

och staplas efter varandra. Ett GANTT-schema visar ofta beroenden för att 

projektmedlemmar ska vara medvetna om vilka aktiviteter som är beroende av 

varandra och inte. Ibland kan en aktivitet påbörjas innan en annan avslutas, och 

ibland måste en aktivitet avslutas för att nästa ska kunna påbörjas. Är fallet det 

sistnämnda kan beroendeförhållande mellan aktiviteter ritas ut. Aktiviteter kan 

vara sekventiella, parallella och kopplade vilket gör att det är viktigt att identifiera 

relationerna mellan aktiviteterna (Hallin och Karrbom Gustavsson, 2015). I 

figuren nedan finns inga beroendeförhållanden utritade. 

 

 
Figur 1: Exempel på GANTT-schema (mall hämtad från www.projektmallar.se) 

 

2.2 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Ulrich och Eppinger (2012) beskriver att produktutvecklingsprocessen är en 

process med olika steg och aktiviteter som ska fungera som en hjälp för företag 

när en produkt ska utvecklas, designas och marknadsföras. 

Produktutvecklingsprocessen kan användas olika beroende på vilken organisation 
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det är och vad som ska utvecklas, designas och marknadsföras. Ulrich och 

Eppinger (2012) menar på att det finns ett antal fördelar när företag och 

organisationer gör en tydlig och bestämd utvecklingsprocess, där några är: 

 

1. Kvalitetssäkring 

Används de olika aktiviteterna och kontrollpunkterna på ett korrekt sätt 

uppnås en kvalitetssäkring av produkten. Genom att identifiera 

kontrollpunkter och sätta upp en plan för produkten så säkras kvaliteten, 

en så kallad kvalitetssäkring. 

 

2. Koordination 

Utvecklingsprocessen genererar i att medarbetare och deltagare i 

utvecklingsarbetet vet vilka insatser som krävs och när. En tydlig bild av 

hur arbetet kommer att fortlöpa gör att samtliga deltagare får roller i 

arbetet vilket leder till ett smidigare arbete. 

 

3. Planering 

Viktigt i en utvecklingsprocess är att ha milstolpar. Dessa milstolpar ska 

fungera som ett avslut för varje fas, vilket gör att det blir enklare och 

smidigare att uträtta en planering och ett tidschema för utvecklingsarbetet. 

 

4. Ledning 

Utvecklingsprocessens plan fungerar som en referens jämfört med hur det 

faktiska arbetet fortlöper. Detta gör att det är lättare att identifiera när 

något gått fel eller blivit annorlunda eftersom den fastställda processen blir 

som en mall för deltagarna och ledningen. 

 

5. Förbättringar 

Genom att dokumentera arbetet kan processen bidra till att identifiera mer 

möjligheter som i sin tur kan vara förbättringar. Ju mer det reflekteras över 

arbetet – både innan, under tiden och efter – desto större chans är det att 

det blir bättre till nästa gång. 

 

2.2.1 FASER PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Fas 0: Planering 

Denna fas kallas fas 0 då den inträffar innan själva starten av projektet. I denna fas 

identifieras och genereras möjligheter. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är en 

möjlighet en idé till en ny produkt. Milstolpe för denna fas är den så kallade 

uppdragsbeskrivningen, som beskriver bland annat produkten, produktens 

målmarknad, nyckelaffärsmål, antaganden och begräsningar.  

 

Fas 1: Konceptutveckling 

När fas 0 är avklarad påbörjas fas 1, konceptutvecklingsfasen. I denna fas 

identifieras kundbehov, alternativa koncept genereras och väljs. I vissa fall väljs 

flera koncept för vidare testning och vidareutveckling. Ett koncept är något som 

beskriver produktens form, funktion och egenskaper. Generellt sett kan ett 

koncept vara enklare skisser på papper, 3D-modeller eller beskrivning av tänkt 

form, funktion och teknik (Ulrich och Eppinger, 2012). 
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Fas 2: Utveckling på systemnivå 

I denna fas fastställs produktens arkitektur och uppdelning av delfunktioner, 

delsystem och komponenter (Ulrich och Eppinger, 2012). Detta är vanligast i 

produkter som är komplexa och innehåller komplexa system, som i till exempel 

produktutvecklingen av en bil. I denna fas bestäms även planen för hur produkten 

ska produceras samt monteras.  

 

Fas 3: Detaljutveckling 

Fasen för detaljtutveckling innehåller kompletta specifikationer av geometrin, 

materialval och eventuella toleranser. Leverantörer ska vara identifierade och 

konstruktion av eventuella tillverkningsverktyg görs även här. När denna fas 

avslutas finns ritningar och filer som beskriver den slutgiltiga komponentens 

geometri. Ulrich och Eppinger (2012) beskriver att det finns tre viktiga 

hållpunkter som ska vara avklarade – om möjligt – efter denna fas, och det är: 

1. Miljöanpassad design (Design for environment, DFE) 

2. Tillverkningsanpassad konstruktion (Design for manufacturing, DFM) 

3. Robust konstruktion 

 

Fas 4: Testning och vidareutveckling 

I fasen för testning och vidareutveckling konstrueras och utvärderas prototyper. 

Vanliga prototyper som görs är alfa- och betaprototyper. I alfaprototyper har delar 

och komponenter i prototypen samma geometrier och materialegenskaper som i 

den slutgiltiga, men det behöver dock inte vara samma tillverkningsprocess i 

alfaprototypen som i den slutgiltiga produkten. I denna fas testas produkten för att 

säkerställa att bland annat kundbehoven uppfyllts. Betaprototyperna testas oftast i 

samma miljö som den slutgiltiga produkten kommer att användas i. 

Betaprototyperna innehåller ofta en mer omfattande utvärdering än 

alfaprototyperna (Ulrich och Eppinger, 2012). 

 

Fas 5: Produktionsupptakt 

Fas 5 är produktionsupptakten av produkten. I denna fas tillverkas alltså 

produkten enligt det riktiga produktionssystemet. Fasens syfte är att träna 

medarbetarna i den riktiga processen så att alla är medvetna om hur olika problem 

ska lösas ifall de dyker upp i det verkliga arbetet. I denna fas är det även vanligt 

att noga välja ut specifika kunder som får använda produkten och identifiera 

eventuella felaktigheter som fortfarande finns. Fas 5 innefattar produktlansering 

och blir tillgänglig för kunder. Även en efterhandsutvärdering görs i denna fas för 

att utvärdera hur det gått, vad som kunde blivit bättre och vad som kan göras i 

framtida projekt inom området (Ulrich och Eppinger, 2012). 

 

 
Figur 2: Den generiska produktutvecklingsprocessen (faser ur Ulrich och Eppinger 2012, s 45). 

 

2.2.3 IDENTIFIERING AV IDÉER 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är idéer som är unika och lovande mycket 

sällsynta, och därför ska en specifik process för att identifiera idéer följas. Ulrich 

och Eppinger (2012) benämner idéer som möjligheter, vilket är synonymt med 
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varandra. Processen ska öka oddsen för att idéer som blir till är utomordentliga. 

Tre viktiga punkter att komma ihåg vid identifiering av möjligheter är enligt 

Ulrich och Eppinger (2012): 

 

1. Generera ett stort antal idéer 

Ju fler desto bättre. Om fler idéer genereras desto större chans är det att 

enastående idéer upptäcks.  

 

2. Leta efter hög kvalitet bland de genererade idéer 

Bra metoder och bra källor till generering av idéer ökar chansen för bättre 

kvalitet på idéerna.  

 

3. Skapa hög variation i kvaliteten av idéer 

Tillåt alla sorters idéer. Konstiga, tokiga och galna idéer ökar chansen för 

att åtminstone en av möjligheterna är utomordentligt bra.  

 

Process för identifiering av idéer 

Ulrich och Eppinger (2012) menar på att det finns en process som ska följas för 

att få bästa resultat när identifieringen av idéer ska påbörjas. Dessa delas upp i sex 

steg: 

1. Arbeta fram ett styrdokument 

2. Generera många möjligheter 

3. Sålla bland möjligheterna 

4. Utveckla de lovande möjligheterna 

5. Välj de exceptionella möjligheterna 

6. Reflektera över resultatet och processen 

 

2.2.4 IDÉGENERERING 

Det finns ett antal olika tekniker för att kunna generera olika sorters idéer. Dessa 

tekniker beskriver Ulrich och Eppinger (2012) som en hjälp på vägen för att 

utföra den svåra uppgiften – att identifiera ett stort antal möjligheter. Ulrich och 

Eppinger (2012) menar på att individer har olika förutsättningar till att vara 

kreativa, och om det inte faller sig naturligt kan dessa tekniker vara en hjälp på 

vägen. 

 

Följa en personlig passion 

Denna teknik baseras på att den personliga passionen får styra. Ett sätt är att 

skriva ned på en lista alla passioner och önskningar. Det kan till exempel vara att 

undersöka behov som inte är uppfyllda när det gäller ett speciellt intresse.  

 

Studera kunder 

Genom att välja ut kunder ur ett specifikt område och sedan studera kunderna kan 

det öka produktutvecklarens förståelse för användarna av produkten. Enligt Ulrich 

och Eppinger (2012) kan det dock finnas stora skillnader på vad kunder säger i 

exempelvis en intervju jämfört med vad som görs i verkligheten. För att undvika 

detta kan kunderna studeras under en längre tid, i stället för att fråga kunderna. 

 

Sammanställa listor med fel 

Ett annat sätt att generera och upptäcka möjligheter är att identifiera vad som är 
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fel i vardagen. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) har framgångsrika uppfinnare 

ett gemensamt drag: de upptäcker irritationsmoment i vardagen och gör något åt 

detta. Ett sätt är då att skriva ned på en lista ett antal fel och irritationsmoment 

som kan vara till hjälp för genereringen av möjligheter. 

 

Ta hänsyn till trender 

Livet är föränderligt och så är även utvecklingen. Utvecklingen av produkter, 

levnadssätt och liknande ändras ofta och mycket, och dessa förändringar kan leda 

till identifieringen av möjligheter. Genom att studera vad som är trendigt idag 

eller hos den tänkta målgruppen kan nya idéer upptäckas. Ett exempel på detta är 

utvecklingen av teknik som har gått väldigt fort framåt (Ulrich och Eppinger, 

2012) 

 

Imitera fast bättre 

Information från andra företag som har gjort framgångsrik innovation är en annan 

teknik som kan användas för generering av möjligheter. Genom att titta på andra 

lösningar som kan uppfylla samma kundbehov så kan en guldgruva upptäckas 

(Ulrich och Eppinger, 2012). 

 

2.2.5 SÅLLA IDÉER 

Efter att idéer har genererats är nästa steg i processen att sålla bland de genererade 

möjligheterna. Tanken med sållningen av möjligheter är att spara de möjligheter 

som troligen kommer att klara sig bäst, och ta bort de som inte kommer att skapa 

något värde hos den slutliga användaren. När möjligheter har sållats är då tanken 

att i nästa steg utveckla de lovande möjligheterna. Det finns två olika metoder 

enligt Ulrich och Eppinger (2012) som är mest effektiva, och dessa beskrivs 

nedan. 

 

Webbaserad undersökning 

När en webbaserad undersökning görs är en fördel att deltagarna som ska rösta 

inte behöver veta vem produktutvecklaren är, utan bara ta hänsyn till möjligheten 

i sig. På det sättet kan deltagare på ett bättre sätt rösta utifrån den personliga 

åsikten och inte på grund av att deltagaren eventuellt blev påverkad av 

produktutvecklaren. I den webbaserade undersökningen kan korta frågor ställas 

som till exempel om möjligheten borde vidareutvecklas eller inte (Ulrich och 

Eppinger, 2012). 

 

Workshop med multiröstning  

Enligt erfarenheter från Ulrich och Eppinger (2012) är personlig workshop ett 

annat alternativ. Där kan möjligheterna presenteras med hjälp av bilder, text eller 

liknande. En sammanfattning av varje möjlighet är lämpligt att dela ut innan 

workshopen menar författarna på. När presentationer gjorts av varje möjlighet får 

varje deltagare enskilt rösta på den möjlighet som anses vara bäst. Ett bra tips 

menar Ulrich och Eppinger (2012) är att möjligheterna numreras för att få en så 

enkel omröstning som möjligt.  

 

2.2.6 UTVECKLA LOVANDE IDÉER 

När möjligheterna har sållats ska dessa utvecklas vidare. Enligt Ulrich och 

Eppinger (2012) är det mindre klokt att lägga all energi på en enda möjlighet, 
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därför bör flera utvärderas. Att utveckla de kvarvarande möjligheterna kan vara att 

till exempel bygga enklare prototyper, värdera framgång och osäkerhet för varje 

möjlighet, göra patentsökning m.m. Ett annat hjälpmedel är att komplettera med 

kundintervjuer. 

 

2.2.7 VAL AV IDÉER 

När det sedan ska bli ett val av idé kan detta göras på olika sätt. Ulrich och 

Eppinger (2012) menar på att ett verktyg som företag kan använda är Real-Win-

Worth-it (RWW). Detta verktyg baseras på att produktutvecklare ska besvara tre 

frågor som handlar om: 

• Hur verklig idén är (om det finns möjlighet att slå igenom på marknaden, 

att tillverka, levereras etc.) 

• Hur väl idén möter konkurrenterna  

• Ekonomiskt möjlig idé (om det finns tillgängliga resurser och hur värt det 

är att investera i detta) 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) går det även att kombinera kriterierna för 

RWW med produktutvecklarens egen passion och spänning som möjligheten 

framkallar – eller endast titta på det sistnämnda. Det går också att se över tid 

innan produkten kan vara på marknaden eller mängden kapital som kommer att 

behövas. Det går att titta på alla dessa förslag för att göra ett val, eller bara välja 

en av dessa. 

 

2.2.8 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 

QFD (som på svenska kallas ”kundcentrerad kvalitetsutveckling”) är en metod 

som har arbetats fram för att ha kunden i fokus. Centralt är att användarkrav ska 

omvandlas till design med kvalitet. Metoden grundar sig i att ta fram 

produktspecifikationer som ska möta kundbehoven, där en specifikation är ett 

mätbart värde. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är det viktigt att koppla en viss 

prestanda på produkten mot en viss egenskap. Kunderna och kundbehoven är 

alltså viktiga att identifiera, då ett visst kundbehov ska möta en viss specifikation, 

för att produkten ska tillfredsställa kundbehoven. Kundbehoven ska med fördel 

identifieras tidigt, ofta innan konceptgenereringen påbörjas, för att säkerställa att 

produkten uppfyller kundernas behov och önskemål. 

 

House of Quality 

Enligt Ullman (2010) är ”House of Quality ” (eller ”kvalitetshuset” på svenska) 

ett bra verktyg för att organisera och ta fram information som är viktigt i en 

produktutvecklingsprocess. Med fokus på kunden tas specifikationer fram som 

kopplas till kundbehoven, konkurrenter identifieras och en förståelse skapas för 

produktutvecklingsteamet – så att målet är detsamma för samtliga. 

Enligt Ullman (2010) har kvalitetshuset åtta stycken rutor som ska fyllas i. Varje 

nummer har en beskrivning av vad som just den rutan ska innehålla. Nedan följer 

en beskrivning av varje nummer och vad rutan innebär i kvalitetshuset enligt 

Ullman (2010): 
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1 Who 

Identifiera kunden  

 

2 What 

Identifiera kundbehoven 

 

3 Who vs. What 

Förstå vad som är viktigast för kunderna. Prioritera vilka kundbehov som 

är viktigare än andra 

 

4 Now/Now vs What 

Konkurrentanalys (benchmarking) 

 

5 How 

Ta fram specifikationer 

 

6 What vs. How 

Koppla specifikationerna till kundbehoven 

 

7 How Much 

Ta fram ideala och marginellt acceptabla målvärden 

 

8 How vs. How 

Ta fram kopplingar mellan specifikationer 
 
 

 
Figur 3: Kvalitetshuset (bild hämtad från Ullman 2010, s. 147) 

 

2.2.9 KONCEPTGENERERING 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) beskriver ett produktkoncept vad produkten har 

för teknik, geometri, utseende och verkningssätt. Det är av samma vikt som i 

idégenereringssteget att flera koncept genereras och tas fram. Genom att ta fram 
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flera olika koncept kan produktutvecklingsteamet känna sig säkra i det val som 

senare görs, eftersom olika koncept har utvärderats. Ulrich och Eppinger (2012) 

menar på att konceptgenereringen ska göras med hjälp av en metod på fem steg. 

Denna metod bör användas för att undvika problem som till exempel att inte hela 

produktutvecklingsteamet blir delaktigt. Metoden för konceptgenerering beskrivs 

enligt Ulrich och Eppinger (2012) som en linjär metod, men det är viktigt att 

komma ihåg att konceptgenereringsprocessen är iterativ och så även metoden i 

fem steg. Särskilt iterativ är processen om produkten är helt ny och inte finns på 

marknaden än. 

 

Steg 1. Klargör problemet 

Det är viktigt för produktutvecklingsteamet att skapa en förståelse för problemet 

och produkten. Produkten ska lösa ett tänkt problem, och i vissa fall är produkten 

och problemet komplext. I sådana fall behöver det komplexa problemet brytas ned 

i mindre problem. Detta kan enligt Ulrich och Eppinger (2012) med fördel göras 

genom att skapa ett funktionsdiagram. Detta funktionsdiagram ska belysa vad 

produkten gör i alla dess olika delar, och vad detta leder till. I andra fall är detta 

inte möjligt, då produkten i sig kan bestå av en enda del, och då är nedbrytning av 

problem och delar inget som behöver göras.  

 

Steg 2. Söka externt  

Den externa sökningen är det andra steget i metoden för konceptgenerering. 

Anledningen till att söka externt är för att hitta liknande lösningar till de 

delproblem som upptäckts i steg 1. Viktigt att komma ihåg enligt Ulrich och 

Eppinger (2012) är att steget att söka externt ska göras iterativt under hela 

processen för utvecklingen, men ska också göras som ett steg i metoden för 

konceptgenerering. Att söka externt är att exempelvis intervjua spetsanvändare, ta 

in och diskutera med experter, söka patent, gå igenom publicerad litteratur och 

göra benchmarking på liknande produkter. 

 

Steg 3. Söka internt 

Den interna sökningen är steg 3 i metoden för konceptgenerering. Att söka internt 

innebär att utvecklingsteamet tar vara på den kunskap, innovation och kreativitet 

som produktutvecklingsteamet har. Detta brukar kallas brainstorming, vilket är en 

bra metod för att generera koncept. I det här steget är det viktigt att som tidigare 

nämnt generera många idéer och att dessutom välkomna alla idéer - även de som 

kan ses som omöjliga. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) har det även visat sig i 

studier att individer som får starta med att arbeta ensamma under en tid ofta 

genererar fler koncept än de individer som startat som grupp först. Därför är ett 

bra knep att dela upp individerna först, för att sedan samlas och genomföra ett 

gemensamt brainstorming-möte. 

 

Steg 4. Utforska systematiskt 

När både intern och extern sökning gjorts så har troligtvis ett större antal olika 

koncept genererats fram. Genom att kombinera dessa olika koncept om möjligt, 

kan lovande koncept dyka upp. Det finns två verktyg som hjälper 

produktutvecklingsteamet att göra dessa kombinationer, och det är 

konceptklassifikationsträd och konceptkombinationstabell. Ett 

konceptklassifikationsträd ska dela upp olika lösningar i olika grenar för att göra 

det lättare att rensa bort och även göra jämförelser mellan lösningarna. En 
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konceptkombinationstabell redovisar grafiskt vilka olika konceptkombinationer 

som kan göras. 

 

Steg 5. Reflektera över lösningarna och processen 

Sista steget i metoden för konceptgenerering är att reflektera över lösningarna och 

processen. I detta steg bör det enligt Ulrich och Eppinger (2012) funderas över om 

lösningsrymden är tillräcklig för att kunna arbeta med, om alla externa källor är 

tillräckligt undersökta och om allas idéer har blivit accepterade och blivit 

insläppta i processen. 

 

2.2.10 KONCEPTVAL 

När processen för konceptgenerering är klar så bör ett konceptval göras. Det kan 

vara ett eller flera koncept som väljs, beroende på vad produktutvecklingsteamet 

vill. Konceptvalet är en process som enligt Ulrich och Eppinger (2012) ska 

utvärdera hur koncepten möter bland annat kundbehoven. Olika metoder kan 

användas för att göra ett konceptval, och här väljer produktutvecklingsteamet vad 

som lämpar sig bäst för varje specifikt projekt. Några exempel på metoder som 

enligt Ulrich och Eppinger är vanliga är: 

 

• Beslut utifrån 

Detta kan vara till exempel att fråga kunden eller kunderna. 

 

• Favoritprodukt 

Val baserat på en personlig åsikt hos en medlem i 

produktutvecklingsteamet. 

 

• Intuition 

Valet baseras endast på en känsla och tar ingen hänsyn till olika kriterier. 

 

• Multiröstning 

Varje medlem i teamet får lägga en röst på sitt favoritkoncept. 

 

• För- och nackdelar 

Teamet tar fram för- och nackdelar och ett val görs sedan utifrån alla 

medlemmars åsikter. 

 

• Beslutsmatriser 

Hela teamet går igenom koncepten med hjälp av förutbestämda 

urvalskriterier och dessa jämförs då med varandra. 

 

Pughs konceptvalsmatris  

Detta är enligt Ulrich och Eppinger (2012) en metod som används för att sålla bort 

de koncept som inte håller måttet av en eller flera anledningar. Konceptsållningen 

innefattar sex steg som ska vara en hjälp på vägen för att hitta det bästa konceptet. 

Nedan följer de olika stegen som konceptsållningen enligt Ulrich och Eppinger 

(2012) innebär: 
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Steg 1: Förbereda konceptvalsmatrisen 

När teamet ska utforma konceptvalsmatrisen är det viktigt att varje medlem kan se 

matrisen och vara delaktiga. Sedan ska all data föras in till matrisen, såsom 

urvalskriterier och koncept. Urvalskriterierna är kända sedan innan av teamet då 

kriterierna är baserade på kundbehoven. Om det finns mer än 12 koncept bör en 

multiröstning göras innan för att sålla bort koncept som inte platsar i matrisen. 

 

Steg 2: Betygsätta koncepten 

För att kunna betygssätta huruvida koncepten är bra eller inte, måste ett 

referensobjekt väljas ut. Det kan vara en konkurrents produkt i samma område, 

något som liknar det som ska göras, något som eftersträvas eller liknande. 

Betygen som sätts i matrisen är ”bättre än” (+), ”likvärdig med” (0) och ”sämre 

än” (-). Dessa förs sedan in i matrisen efter diskussion i 

produktutvecklingsteamet. 

 

Steg 3: Rangordna koncepten 

Efter att betygssättningen blivit klar ska slutbetyg ges ut till varje koncept. Först 

summeras varje ”bättre än” (+), ”likvärdig med” (0) och ”sämre än” (-). 

Slutbetyget räknas ut genom att subtrahera antalet ”sämre än” (-) från ”bättre än” 

(+). Efter att slutbetyg delats ut rangordnas koncepten, där koncept med fler 

”plus” rankas högre än koncepten med färre/inga ”plus”. 

 

Steg 4: Kombinera och förbättra koncepten 

Viktigt att komma ihåg är att fundera över resultaten när processen för 

rangordning är klar. Det finns alltid en risk att resultaten inte blir rimliga, och då 

måste det redas ut varför. En anledning kan vara att ett koncept försämras av en 

enda egenskap. En annan anledning kan vara att en kombination av två koncept 

behöver göras för att generera i ett bättre resultat. 

 

Steg 5: Välja ett eller flera koncept 

Beroende på hur utfallet blev i Pughs matris så kommer teamet att välja ett eller 

flera koncept att arbeta vidare med. I vissa fall väljs ett enda koncept ut, medan 

det i andra fall väljs flera för vidareutveckling. Detta är ofta baserat på hur mycket 

resurser och tid teamet har på sig att utveckla produkten. När det kommer till val 

av koncept brukar teamet under arbetet med Pughs konceptutvecklingsmatris fått 

en känsla för vilken eller vilka koncept som är lovande och inte, vilket ska göra 

det enklare.  

 

Steg 6: Reflektera över resultaten och processen  

Viktigt här är att alla medlemmar i utvecklingsteamet är nöjda och belåtna med 

det resultat som tagits fram. Är så inte fallet måste det diskuteras och en lösning 

på problemet bör tas fram så att resultatet passar alla, mer eller mindre. Om alla i 

teamet är nöjda så minskar risken för antalet fel, och det kommer även ge en mer 

engagerad grupp som arbetar tillsammans mot det gemensamma målet. 
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Figur 4: Exempel på Pughs konceptvalsmatris (inspiration från Ulrich och Eppinger 2012, s 205) 

 

2.2.11 DFE – DESIGN FOR ENVIROMENT  

DFE –  på svenska ”Miljöanpassad design” – är ett verktyg för att ta in 

miljöfrågor och miljöfaktorer i produktutvecklingsprocessen. Enligt Ulrich och 

Eppinger (2012) är detta en metod för företag och andra produktutvecklare som 

strävar efter ett mer hållbart samhälle. Denna metod ska hjälpa 

produktutvecklaren att minimera de negativa effekterna på miljön som produkten 

eventuellt bidrar till. Den miljöpåverkan som produkten kan bidra till kan vara till 

exempel utsläpp av olika slag och avfall. Ofta handlar det om två faktorer, och det 

är energi och material. Att välja rätt material är mycket viktigt när det gäller att ta 

hänsyn till miljön. Själva processen innehåller 7 steg, men dessa kommer inte att 

tas upp i det här projektet. 

 

2.3 INNOVATION  

Begreppet innovation används mycket i detta arbete och det är även grunden till 

varför arbetet påbörjades. I denna del kommer definitionen av innovation tas upp 

och beskrivas, samt andra viktiga aspekter inom innovation. 

 

2.3.1 DEFINTIONEN AV INNOVATION 

Enligt Aasen och Amundsen (2011) kommer begreppet innovation ursprungligen 

från latin där ordets ursprungliga form är innovare. Just ordet innovare har dock 

kommit att ändra sin betydelse under åren, och idag heter det i stället innovation.  

 

Begreppet innovation är komplext och har olika definitioner beroende på vilken 

litteratur som studeras. Det som de olika definitionerna dock har gemensamt är att 

innovation är en ny idé (i form av produkt, process, tjänst etc.) som accepteras av 

människor, tas i bruk och förändrar människans beteende på ett eller annat sätt 

(Aasen och Amundsen, 2011). De nyare definitionerna av begreppet innovation 

beskriver innovation som att både grupper och enskilda individer kan vara 

”innovativa”, men också att ordet innovation handlar om att en produkt, tjänst, 

process eller liknande är ny. Vad som är nytt och hur nytt något kan vara är enligt 

Aasen och Amundsen (2011) förvirrande, men det är oftast själva 
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innovationsprocessen som är hela definitonen av innovation. 

 

2.3.2 MEDARBETARDRIVEN INNOVATION  

Aasen och Amundsen (2011) beskriver begreppet medarbetardriven innovation 

(”MDI”), på engelska Employee Driven Innovation (”EDI”), som ett nytt begrepp 

och som utvecklats under senare år. Detta begrepp förklaras som att medarbetarna 

är med och deltar i innovationen i arbetet.  

 

Medarbetardriven innovation är ett mycket bra sätt att använda den kunskap som 

redan finns i organisationen, om det används på rätt sätt. Det är av stor vikt att 

ledningen tror på de anställda, så att individerna får möjligheten att uttrycka sin 

kreativitet på bästa sätt. Det finns fyra viktiga faktorer för att medarbetardriven 

innovation ska fungera, och de är enligt Aasen och Amundsen (2011) stödjande 

ledning, autonomi, samarbete och organisatoriska normer för explorering. 

 

Faktorn ”stödjande ledning” är den viktigaste faktorn enligt Aasen och Amundsen 

(2011) och betyder att ledningen ska skydda och stödja medarbetarna när idéer 

föds, men även att ledningen ska driva vidare de nya idéerna om det är möjligt. 

Faktorn ”autonomi” betyder att medarbetare ska få frihet att ta egna beslut och 

inte ständigt bevakas av en ledning, då fria individer vågar mer i verksamheten. 

 

Enligt Aasen och Amundsen (2011) gjordes en norsk studie kring 

medarbetardriven innovation. I studien var tanken att hitta det bästa 

tillvägagångssättet för att driva medarbetardriven innovation, men resultatet av 

studien blev att det inte finns något ”bästa sätt”. Det upptäcktes dock i studien 

några nyckelbegrepp som är viktiga, vilka är engagemang, tillit, trygghet, stolthet, 

tolerans, utvecklingsorientering, autonomi och öppenhet. Detta är något som är 

mycket viktigt och bör tas i beaktning för att innovation ska fungera i en 

organisation.  

 

Uppmuntring av idéer, stöd, mångfald i grupperna, god disponering av resurser 

och självständighet är några viktiga ord som gynnar innovation från medarbetare i 

organisationer. 

 

2.4 FÄRGERS PÅVERKAN 

En undersökning gjordes av servettillverkaren Tork för att se hur olika färger 

bidrar till olika sinnesstämningar beskriver Kornfeldt (2016). I försöket fick 16 

personer sitta i varsitt bås, målat i olika kulörta färger och i dessa bås äta en kaka, 

samt dricka ett glas vatten som även det var färgat. Försöket gick ut på att mäta de 

deltagandes puls och hjärnvågor. Detta gjordes med hjälp av ett diadem som mätte 

dessa faktorer, vilket är en teknologi som fått stort genomslag under de senaste 

åren (Kornfeldt, 2016). 

I studien visade det sig bland annat att gult hade en uppiggande effekt, grönt 

verkade lugnande och att rött associeras med romantik (Kornfeldt, 2016). 

Enligt Eldh (2014) har ett experiment gjorts av forskare på bland annat Lunds 

universitet, som visade att människors kroppar reagerar på olika färger, men även 

att arbetsförmågan påverkas. I experimentet fick testpersonerna arbeta halva 
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dagen i ett rött rum och halva arbetsdagen i ett blått rum samtidigt som hjärn- och 

hjärtaktiviteten registrerades. Resultatet av detta visade att blått hade en lugnande 

effekt, medan rött gjorde testpersonernas hjärnor aktiverades. Det bidrog till att 

dessa personer blev mer produktiva. Även andra starka färger så som orange och 

gul hade denna effekt (Eldh, 2014). 

I ett antal andra studier har effekten av kalla och varma färger (exempelvis rött 

och blått) jämförts. En av dessa studier tittade på 1000 arbetsplatser i olika länder 

som visade på att stämningen var bättre bland de medarbetare som arbetade i den 

färggladaste miljön. På en arbetsplats med enformiga uppgifter kan starka färger 

vara motiverande beskriver Eldh, 2014. 

 

2.5 OBSERVATION 

Observation är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) en mycket vanlig 

metod som ofta används för att samla in data. Det finns olika varianter av 

observation, vilket gör att det är viktigt att välja rätt observationstyp.  

 

2.5.1 DELTAGANDE OBSERVATION 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) beskriver att en av observationstyperna är 

deltagande observation, som är en kvalitativ metod. Det finns olika grader av 

deltagande, beroende på vad syftet med observationen är.  

 

Deltagande observation 

I det här fallet är det viktigt att som observatör beskriva för samtliga som blir 

påverkade vad syftet är och vad som kommer att göras. Tanken är inte att identitet 

eller syfte ska vara undangömt, utan att all information som behövs ska framföras 

till berörda. Detta passar i de fall när observatörer kan komma att behöva ställa 

frågor och interagera med berörda för att ställa kortare frågor kring de situationer 

som eventuellt uppstår (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). 

 

2.6 ENKÄTSTUDIE 

Att använda enkäter är ett bra verktyg för att samla in data, om syftet är att 

undersöka kännetecknen hos en population eller ett fenomen. Det kan även 

användas om syftet är att förklara till exempel processer, normer, situationer etc. 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). 

 

2.6.1 SELF-COMPLETED-QUESTIONNAIRE 

Det finns olika typer av enkäter samt hur svaren väljs att tas emot. Att låta 

personerna ifråga få svara på enkäterna själva är ett sätt, som på engelska kallas 

”self-completed-questionnaire”. Det betyder att frågorna ställs på ett papper, på 

internet, mobilt, mail eller liknande till de personer som är berörda där svaren 

besvaras av respondenterna (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). 

 

Olika typer av frågor  

Det finns olika typer av frågor som kan ställas till berörda. Enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill (2016) är det vanligaste att inkludera en blandning av olika frågor. 

Nedan följer några exempel på frågor och en kort förklaring. 
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Öppna frågor 

Detta används om personen som utformar frågan är osäker på vad svaret kan bli.  

Ett exempel på detta är en fråga som ”Berätta 3 saker som du gillar med ditt jobb” 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). 

 

Lista 

Personen som ska svara på en ”lista-fråga” ska ringa in eller kryssa i ett eller flera 

alternativ som passar. En sådan typ av fråga passar när syftet med frågan är att få 

ett kort och konkret svar. Ett exempel på detta kan vara ”Vilken är din religion?” 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). 

 

Kategorisering 

Denna typ av fråga är designad för att personen som besvarar frågan endast kan 

känna igen sig i en av de olika kategorierna. Det är bra att använda sig av den 

typen av fråga när syftet är att få mer information om beteenden eller egenskaper. 

Ett exempel på en sådan fråga är ”Hur ofta besöker du shoppingcentret?”, där 

svaren kan vara en gång om dagen, en gång i veckan, en gång i månaden etc. 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). 

 

Betygsättning 

Ett annat vanligt sätt att ställa frågor är att svaren är betygsatta. Denna typ av 

frågor är vanligt om syftet är att få svar på ett beteende eller ett sätt att leva. En 

fråga kan då vara ett påstående där svaren ska fyllas i med ett kryss eller 

inringning, som till exempel är håller med, håller delvis med, håller inte alls med 

etc. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). 
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3 ANSATS OCH METOD 

Det här arbetet delades upp i två delar då projektet utgår från två olika aspekter. 

Del 1, vilket även var grunden för det här arbetet, är produktutvecklingsprocessen. 

Produktutvecklingsprocessen var den största delen av detta arbete, då projektets 

mål var att ta fram ett förslag på ett verktyg vars huvuduppgift var att främja 

innovationen och kreativiteten hos medarbetare på företaget. Detta gjordes i korta 

drag först i dialog med uppdragsgivaren för att se vad som förväntades av 

verktyget, för att sedan gå vidare till en observation på en viss del inom företaget 

– vilket i det här fallet var äldreomsorgen. Detta för att få insikt i hur en vanlig 

arbetsdag ser ut för medarbetarna och då också kunna anpassa produkten efter 

dessa förhållanden. Efter detta arbetade projektgruppen igenom hela 

produktutvecklingsprocessen för att säkra kvalitén på det framtida verktyget.  

 

Del 2 för avsnittet ”Ansats och metod” är enkätstudier där två 

enkätundersökningar gjordes. Eftersom enkätundersökningar är en del av arbetet 

så är del 2 baserat på primärdata. Syftet med del 2 var dels att få inblick i 

situationen idag för att senare involvera medarbetarna i projektet för att få ta del 

av åsikter kring koncepten. Anledningen till att den första enkäten lämnades ut var 

för att projektgruppen skulle få mer grund att stå på till en början när det handlar 

om personalens situation i dagsläget. Syftet var att få ett första värde på hur 

innovativ och kreativ personalen är, samt om utlopp fås för det, innan förslagen på 

produkterna blivit presenterade. Frågorna som ställdes i den första enkäten har 

fokus på hur innovation och kreativitet används i det vardagliga arbetet. Dels vad 

medarbetarna själva anser om sig själva personligen, men även hur det upplevs att 

andra i personalen uttrycker kreativitet och innovation. 

 

När förslag på produkter tagits fram av projektgruppen och presenterats för 

medarbetarna, gjordes en ytterligare enkätundersökning för att få svar på om 

personalen kan tänkas arbeta mer innovativt i och med att förslagen på 

produkterna presenterats. I den andra enkäten var syftet att ta reda på om 

personalen tror att innovationsnivån kan förhöjas i och med en eventuell framtida 

användning av något av framtagna förslagen på verktyg. En annan fråga som 

ställdes i den andra enkäten var även om det fanns något favoritkoncept av de 

presenterade. Anledningen till detta var för att få medarbetarnas personliga åsikt, 

eftersom det i slutändan är dem som kommer att använda sig av produkten. För att 

se enkäterna, se bilaga 2 och 3. 

 

3.1 DEL 1: PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Nedan följer den första delen av metod-avsnittet i detta arbete, vilket är 

produktutvecklingsprocessens metoder. Att den valdes som metod var för att det 

är en tydlig utvecklingsprocess som möjliggör bland annat kvalitetssäkring, 

planering och koordination. Samtliga kommande aktiviteter som beskrivs är tagna 

från Ulrich och Eppinger (2012). 

 

3.1.1 FAS 0: PLANERING 

Den första fasen i produktutvecklingsprocessen är fas 0, planering. Fas 0 föregår 

själva starten av projektet och kallas därför för just 0. I varje fas i 
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produktutvecklingsprocessen genomgås ett antal moment och aktiviteter. Nedan 

beskrivs vad som gjorts under fasen, vilka steg som gjorts och även de steg som 

inte passerades.  

 

Projektplanering 

Eftersom projektplanering är en så pass viktig del i utförandet av ett projekt 

gjorde projektgruppen ett GANTT-schema vid projektstarten, där schemat stod 

som grund för hela projektets framfart. I GANTT-schemat var alla viktiga 

aktiviteter inplanerade – stora som små. Detta gjordes innan arbetet påbörjades för 

att en tydligare bild skulle skapas för projektgruppen om hur upplägget såg ut, vad 

som var tvunget att bli klart vid vilket datum och så vidare.  

 

Projektgruppen började med att sätta sig ned och skapa GANTT-schemat 

tillsammans. Samtliga aktiviteter som skulle göras under projektets gång skrevs 

ned på en lista. På högskolans hemsida läste även gruppen in viktig information 

om examensarbetet, och där hittades viktiga datum som beskrev när vissa 

specifika aktiviteter skulle vara klara. Ett exempel på detta var ”Lämna färdig 

rapport till examinator”, som skrevs in direkt i schemat för att ha som hållpunkt. 

Projektgruppen visste då exakt vad som skulle vara klart vid vilken tidpunkt, om 

det fanns tidsmarginaler och hur lång tid varje aktivitet max fick ta.  

 

Schemat och tabellen utformades i ett Excel-ark där tabell och schema var 

sammankopplade till varandra så att ändringar smidigt kunde göras. GANTT-

schemat utformades sedan ”baklänges” genom att skriva ned den sista aktiviteten 

för hela projektet först, för att sedan fylla på med aktiviteter fram till den aktivitet 

som låg närmast i tiden, alltså den första aktiviteten som gjordes i hela projektet. 

På så sätt kunde projektgruppen på ett smidigare sätt ta fram hur långa 

aktiviteterna kunde och fick vara i och med tidsbegränsningen. 

 

Vissa aktiviteter är längre och vissa är kortare. En minimigräns på aktiviteternas 

varaktighet sattes på en (1) dag. Detta gjordes dels för att förberedelse runt kortare 

aktiviteter är medräknat och dels för att få marginaltid inräknat i schemat. Om 

någon aktivitet drog ut på tiden, så fanns det alltid marginaler i schemat som 

gjorde att tiden räckte till ändå. Ett exempel är ”Första handledarmötet”. Där är 

durationen för aktiviteten en hel dag, trots att mötet i sig inte tar en hel dag att 

genomföra. Tiden runt kunde användas till andra aktiviteter som eventuellt släpat 

efter något enligt tidsplanen, eller att planera inför kommande aktiviteter. 

 

I bilden nedan visas tabell med tydligare beskrivning av de olika aktiviteterna, 

vilken vecka och vilket datum som aktiviteterna beräknades att påbörjas samt 

även durationen på dessa aktiviteter. Figuren under visar GANTT-schemat. 
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Uppgift Startvecka Startdatum 
Dagar att 
slutföra 

Planeringsrapport Vecka 3 15-Jan 14 

Planera för observation Vecka 4 24-Jan 6 

Utforma enkäter  Vecka 5 29-Jan 2 

Observation samt lämna ut enkät 1 Vecka 5 30-Jan 2 

Idégenerering Vecka 3 17-Jan 7 

Första handledarmötet Vecka 5 1-Feb 1 

Konceptgenerering Vecka 5 29-Jan 7 

Kontakt med alla berörda för att 
diskutera koncept 

Vecka 6 5-Feb 7 

CAD Vecka 7 12-Feb 28 

Skriv ut prototyper parallellt med 
CAD 

Vecka 10 5-Mar 14 

Utforma presentation av koncept Vecka 12 19-Mar 7 

Presentation av koncept inkl. ge ut 
enkät 2 

Vecka 12 26-Mar 14 

Halvtid - Handledarmöte Vecka 11 12-Mar 1 

Sammanfatta resultat Vecka 14 2-Apr 7 

Skriv resultatdelen Vecka 15 9-Apr 14 

Skriv klart kvarvarande delar Vecka 15 9-Apr 28 

Granskning - Handledarmöte Vecka 18 2-Maj 1 

Renskriv/rätta det sista Vecka 19 7-Maj 7 

Lämna utkast till handledare Vecka 19 9-Maj 1 

Lämna färdig rapport till 
examinator 

Vecka 20 16-Maj 1 

Lämna rapport till 
opponentgrupp/få från annan 
grupp 

Vecka 21 23-Maj 7 

Gör presentation och öva  Vecka 21 16-Maj 7 

Prova presentation Vecka 22 28-Maj 1 

Redovisa Vecka 22 30-Maj 1 

Tabell 1: Lista över aktiviteter 
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Förklaring av viktiga begrepp 

Som en första parentes bör det förklaras hur begreppen ”möjlighet”, ”idé” och 

”sätt” kommer att användas i just den här specifika rapporten. Enligt Ulrich och 

Eppinger (2012) är en möjlighet en idé till en ny produkt. I det här fallet finns det 

redan en idé till en ny produkt, vilket är att utveckla ett verktyg som ska främja 

innovation. Det som anses vara möjligheten i det här projektet är själva grunden 

till varför projektet startade från första början. Den sattes tidigt under arbetets 

gång tillsammans med företagets handledare och projektgruppen och användes 

som underlag för hela arbetet. Möjligheten är i det här fallet att innovationen och 

kreativiteten är för låg hos de anställda. 

 

Projektgruppen bestämde att begreppet sätt skulle vara synonymt till ordet idé, 

vilket är olika tillvägagångssätt för att hitta en lösning till möjligheten, där till 

exempel ”att ha något på sig” skulle kunna vara ett sätt. Projektgruppen ville ha 

en bred ingång till hur möjligheten kunde lösas. Dessa sätt är väldigt generella och 

har ingen djupare baktanke. Ett exempel kan läsas i texten nedan, under rubriken 

”Idégenerering” där det generellt sett hade inneburit att generera idéer till nya 

produkter, men i det här fallet i stället blir generering av sätt att lösa problemet 

på. 

 

Anledningen till detta är för att projektet är så pass nytänkande och innovativt. 

Det handlar om att ta fram en produkt som ännu inte finns, vilket är en process 

som inte till punkt och pricka liknar den process som används för att 

vidareutveckla en redan befintlig produkt. 

 

  

15-Jan 4-Feb 24-Feb 16-Mar 5-Apr 25-Apr 15-May 4-Jun

Planeringsrapport

Utforma enkäter

Idégenerering

Konceptgenerering

CAD

Utforma presentation av koncept

Halvtid - Handledarmöte

Skriv resultatdelen

Granskning - Handledarmöte

Lämna utkast till handledare

Lämna rapport till opponentgrupp/få från annan grupp

Prova presentation

Figur 5: Projektgruppens GANTT-schema, något komprimerat 
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Identifiering av möjligheter 

Möjligheten som det här projektet bygger på är att innovationen hos medarbetarna 

på företaget är för låg. Med hjälp av ett verktyg vill uppdragsgivaren att 

innovationen och kreativiteten hos medarbetare på företaget ska öka. 

 

Påvisa tillgängliga tekniker  

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är aktiviteten för forskningsavdelningen, vilket 

inte är något som finns i detta projekt. Aktiviteten utfördes dock till viss del, då 

projektgruppen läste in sig på fakta kring ämnet innovation och diskuterade med 

uppdragsgivaren om dennes tidigare erfarenheter. Detta ledde till mer insikt för att 

kunna arbeta vidare med arbetet. Inga tillgängliga produkter som är till för att 

främja innovation påträffades på marknaden, men aktiviteten anpassades efter vad 

som passade i just det här arbetet. 

 

Identifiera produktionskrav 

Det enda egentliga produktionskravet som fanns på verktyget var snarare en tidig 

tanke från projektgruppens sida än ett krav, vilket var att ta fram en fysisk 

prototyp om möjligt beroende på det slutgiltiga konceptets utformning och 

storlek. Detta eftersom det anses av projektgruppen i vissa fall bli tydligare vilka 

för- och/eller nackdelar som finns med ett koncept när en analys kan göras i fysisk 

form. Det blir då även lättare att vidareutveckla och förbättra produkten i framtida 

arbete. Aktiviteten görs annars tidigt i en produktutvecklingsprocess för att få en 

grund att stå på, vad som är möjligt och inte gällande produktion. 

 

Idégenerering 

Första steget i idégenereringen var en kortare variant av förstudie för att få mer 

insikt. Detta gjordes dels genom en dialog med handledaren på företaget där egna 

erfarenheter berättades om bland annat hur medarbetarna förhåller sig till 

innovation, och dels genom en observation på ett äldreboende. Även fakta lästes 

som sagt in kring innovation för att få igång tankarna kring ämnet. Att just 

äldrevården valdes var för att det är en arbetsplats med mycket rörelse och ofta 

mer stress än på ett kontorsarbete enligt uppdragsgivaren. Äldreomsorgen i sig har 

egentligen inte någon större betydelse för arbetet, men eftersom företaget är så 

pass stort blir uppgiften för stor ifall alla delar på företaget ska observeras. 

 

Under observationen betraktades personalen på äldreboendet för att betrakta 

kreativiteten och innovationen i dagsläget, och även ifall potentialen finns där. 

Det studerades även hur pass fartfyllda och stressade dagar personalen har, 

eftersom det kunde vara en avgränsning för produktens storlek. Detta gjordes 

genom att föra anteckningar över medarbetarnas beteenden gentemot brukare, 

annan personal och även sitt arbete. Det som observationen visade var att den 

kommande produkten inte behöver ha några speciella storlekskrav på sig. En 

första tanke från projektgruppen innan observationen var att produkten skulle vara 

liten, så att den gick att bära med överallt som anställd. Efter en genomförd 

observation motbevisades dock detta, då personalen på äldreboendet hade en fast 

punkt som fungerande som uppsamlingsplats. Detta breddade vyerna för den 

framtida det verktygets utseende. 

 

Efter att förarbetet var gjort började den faktiska idégenereringen. Som nämnt i 

den teoretiska referensramen (avsnitt 2.2.3) finns det en process i 6 steg enligt 
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Ulrich och Eppinger (2012) för att ta fram de idéer som finns. Denna process 

använde projektgruppen för att genomföra det här steget. 

 

1. Arbeta fram ett styrdokument 

2. Generera många möjligheter 

3. Sålla bland möjligheterna 

4. Utveckla de lovande möjligheterna 

5. Välj de exceptionella möjligheterna 

6. Reflektera över resultatet och processen 

 

Ett beslut som projektgruppen fattade innan processen påbörjades, var som 

tidigare nämnt att i stället för att i dessa punkter kalla det för möjligheter, kallades 

det för idéer. Det på grund av att möjligheten redan fastställts av både 

uppdragsgivare och uppdragstagare som att ” Innovationen och kreativiteten är för 

låg hos de anställda”. Det är istället idéer om hur denna möjlighet ska lösas som är 

det intressanta i det här projektet. 

 

Steg ett i processen var att arbeta fram ett styrdokument, och det resulterade i 

följande:  

 

• Idéerna som genereras bör ha en ingång till att kunna främja innovation 

• Dessa idéer ska kunna utvecklas inom den givna tidsramen på 22 veckor 

• Idéerna bör kunna vidareutvecklas för att i slutändan tillfredsställa både 

uppdragsgivare och uppdragstagare 

 

Steg två var att generera många idéer och detta gjordes genom brainstorming-

möten inom projektgruppen. Alla idéer listades upp för att i slutändan kunna göra 

det bästa valet. Projektgruppen valde att först och främst ta fram idéer endast 

utifrån hur produkten ska placeras och synas på företaget, för att sedan i 

konceptutvecklingsfasen ta fram koncept utifrån idéerna. 

 

Sätt att lösa problemet (”idéer”): 

• Ha något på sig personligen 

• Placera på kontoret 

• Ett ljud 

• Något att hålla i 

• Implementera koncept på befintliga ting 

• Något slags spel (interaktiv) 

• Olika redskap bildar ett verktyg 

• Något som någon annan har på sig 

 

Sållning av idéer 

Detta är den tidigare nämnda processens tredje steg. I och med att observationen 

hade påvisat att arbetet inte hade någon direkt påverkan på vilken slags produkt 

som skulle tas fram och inte heller vilken storlek produkten borde ha så såg 

projektgruppen ingen anledning till att reducera idéerna. Att sålla bort några idéer 
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trodde gruppen snarare skulle stjälpa än hjälpa. Gruppen ansåg istället att idéerna 

eller kombinationer av idéerna kunde utvecklas till lovande koncept. Att i ett så 

här tidigt skede i ett relativt komplext projekt sålla bort idéer verkade inte som 

något som skulle gynna framfarten av projektet. Detta hade annars kunnat göras 

med hjälp av en webbaserad undersökning eller i en workshop med multiröstning. 

 

Steget efter detta är enligt produktutvecklingsprocessen att utveckla lovande idéer, 

men eftersom gruppen som tidigare nämnt valt att inte sålla bort några idéer, så 

kändes även utvecklandet av lovande idéer överflödigt. Gruppen ansåg att 

eftersom idéerna redan är så pass definierade i just det här specifika projektet, så 

blir den enda utvecklingen av idéerna att utveckla dessa till olika specifika 

koncept i senare steg.  

 

Detsamma gäller steget ”Val av idé”, då detta annars görs i en traditionell 

produktutvecklingsprocess. Det går hand i hand med föregående steg, och 

eftersom projektgruppen valt att inte sålla bort några sätt att lösa problemet på 

eller utveckla lovande idéer kändes det inte heller relevant att välja enbart ett sätt 

att fokusera på vad det gäller konceptutvecklingen i kommande steg.  

 

Det som dock gjordes var att använda en variant av metoden Real-Win-Worth-it 

(RWW) i produktutvecklingsprocessen. De frågor som nämns i den teoretiska 

referensramen (2.2.7) behandlades för att se ifall de idéer som tagits fram 

överhuvudtaget var möjliga. Dessa frågor besvarades för alla idéer och eftersom 

de alla hade samma svar, var det ytterligare ett argument för att behålla alla idéer 

till kommande steg. Frågorna är då: Hur verklig är möjligheten? Hur väl möter 

möjligheten konkurrenterna? Hur ekonomiskt möjlig är möjligheten? Men som 

tidigare nämnt är ordet ”möjlighet” i det här fallet utbytt mot ”sätt”.  

 

Uppdragsbeskrivning 

En uppdragsbeskrivning gjordes när projektgruppen ansåg att möjligheten var klar 

och tydlig för alla inblandade. Detta gjordes både för att det är viktigt att 

projektgruppen och uppdragsgivaren arbetar mot samma mål, men även för att 

uppdragsbeskrivningen är en output/milstolpe för fas 0. Efter att 

uppdragsbeskrivningen var klar gick projektgruppen in i fas 1: konceptutveckling. 

Se uppdragsbeskrivningen nedan. 
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Figur 6: Uppdragsbeskrivning 

 

Borttagna aktiviteter ur fas 0: Planering 
Alla aktiviteter i alla faser genomfördes inte, eftersom varje projekt är unikt. I 

vissa projekt genomgås samtliga, medan det i andra projekt inte går att genomföra 

varje aktivitet. Borttagna aktiviteter i fas 0 i detta projekt listas här nedan. 

 
Betrakta produktplattform och arkitektur 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är det bra att skapa en förståelse för den 

produkt som ska utvecklas, dess arkitektur och produktplattform. I det här fallet 

finns det inte något att betrakta i ett så tidigt skede som fas 0, då det inte är en 

befintlig produkt som utvecklas utan en ny idé.  

 

Möjlighet 
Innovationen och kreativiteten är för låg hos de anställda 
 
Produktbeskrivning 
Produkt som främjar innovation och kreativitet hos medarbetarna på 
Eskilstuna kommunkoncern 
 
Nya förslag på fördelar 
Nya idéer kommer fram 
Personal känner samhörighet (tillhörighet av grupp) 
Uppmuntrar till att testa nya idéer  
Att det är lättare att komma ihåg vid påminnelse  
 
Nyckelaffärsmål 
Förslag på verktyg VT -18 
Användbart inom flera områden (stillasittande och aktiva) 
 
Primärmarknad 
Eskilstuna Kommun 
Mälardalens Högskola 
 
Sekundärmarknad 
Anställda hos Eskilstuna Kommun 
Kunder/brukare av tjänster hos Eskilstuna Kommun 
 
Antaganden och begränsningar 
Klaras av inom 20 veckor 
Ska utvecklas med avseende på anställda inom Eskilstuna Kommun 
Begränsade resurser 
Resulterar inte i en färdig produkt  
 
Intressenter 
Eskilstuna Kommun 
Andra kommuner som vill testa konceptet 
Mälardalens Högskola 
Lärare och studenter på skolan 
Andra intresserade företag som vill utmana sin innovation 
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Utvärdera nya tekniker 

Att utvärdera nya tekniker ansåg projektgruppen var en aktivitet som inte passade 

det här projektet. Det framtida verktyget finns inte på marknaden, och inte heller 

några konkurrenter när det handlar om vad verktyget ska tillföra. Därför 

utvärderade inte projektgruppen nya tekniker inom området då inga produkter 

fanns att utvärdera. 

 

Definiera marknadsmöjligheter 

Eftersom att det framtida verktyget endast var utformad för ett enda specifikt 

företag så behövde inte projektgruppen definiera marknadsmöjligheter. Den 

marknadsmöjlighet som fanns var att företaget fann ett behov av produkten, och 

det räckte för det här projektet. 

 

Definiera marknadssegment 

Att definiera marknadssegment var inte något som fästes stor vikt vid. Enligt 

Ulrich och Eppinger (2012) ska marknadsavdelningen sköta detta, där jobbet är att 

definiera vilket segment i marknaden som ska marknadsföras. Det kan till 

exempel vara en specifik ålder eller ett specifikt kön, vilket gör att aktiviteten inte 

passar in i detta projekt mer än att marknaden är medarbetare på företaget. 

 

Upprätta strategi för distributionskedja  

Någon strategi för att upprätta en distributionskedja i det här fallet behövs inte. En 

distributionskedja innefattar samtliga inblandade för att uppnå kundens behov och 

önskemål. Det kan vara till exempel produktion, marknad, inköp och ekonomi 

(Eriksson, 2017). I detta projekt är det endast projektgruppen som ska uppfylla 

både uppdragsgivarens önskningar och högskolans förväntningar. 

 

Fördela projektresurser 

I detta projekt behövde inga projektresurser fördelas. I vanliga fall hade personal 

och kostnader behövt fördelas i projektet, men i det här fallet fanns det inga 

kostnader att ta hänsyn till och projektmedlemmarnas arbete fördelades jämnt och 

under arbetets gång. 

 

Tillhandahålla planeringsmål 

Projektgruppen genomförde aldrig aktiviteten under fas 0. Mål sattes dock upp 

både i planeringsrapporten och med uppdragsgivare innan projektets start vilket 

gjorde att målen redan var satta när fas 0 sattes igång. 

 

3.1.2 FAS 1: KONCEPTUTVECKLING 

Fas 1 innebär konceptutvecklingsfasen. Det är den faktiska starten på processen 

då det är i det här steget arbetet med utvecklingen av produkten börjar, enligt 

Ulrich och Eppinger (2012). Nedan listas de olika aktiviteterna som projektet gått 

igenom, men även de aktiviteter som är borttagna ur just det här specifika fallet. 

 

Samla in kundbehov 

I det här projektet är kundbehoven enligt projektgruppen mer diffusa än i ett 

projekt där exempelvis en uppdatering av en redan befintlig produkt görs. I det här 

specifika fallet måste kundbehoven samlas in utan att kunden själv vet exakt vad 

denne är ute efter.  
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Det gjordes genom att dels ha dialog med uppdragsgivaren om vad verktyget 

förväntas erbjuda personalen på företaget och dels genom att under en tid 

observera arbetsplatsen. Detta gjordes för att få inblick i hur vardagen såg ut för 

personalen på just den avdelningen och hur en produkt skulle kunna tänkas 

utformas utifrån detta. Ytterligare identifiering av kundbehov gjordes sedan i 

utformningen av ”Kvalitetshuset”, se beskrivning längre ned. 

 

Identifiera spetsanvändare 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är spetsanvändare människor eller företag som 

har behov som ofta inte uppfylls av produkter som redan är befintliga. Ett 

exempel som nämns av Ulrich och Eppinger (2012) är att personal inom vården 

ofta uppfinner produkter som behövs i arbetet. Det är precis detta som är 

anledningen till att just det här projektet formades från början. Personal inom 

företaget sitter på idéer och möjligheter som eventuellt inte delas öppet. Därför 

blev just personalen spetsanvändare i det här projektet. 

 

Identifiera konkurrerande produkter 

Eftersom verktygets syfte i grunden är att fungera som påminnelse planerades en 

mindre brainstorming-session in. Under den sessionen lades alla produkter fram 

som även dessa används för att påminna. De som av gruppen ansågs som de 

absolut största konkurrerande produkterna gällande påminnelse var den klassiska 

almanackan och de moderna mobiltelefonernas notisfunktion. Detta underlag 

användes sedan när ”Kvalitetshuset” utformades, se nedan. 

 

House of Quality 

Ett kvalitetshus gjordes för att projektets kundbehov, konkurrenter, specifikationer 

och så vidare skulle bli tydligare. Att få en bild av projektet och hur viktiga 

egenskaper är kopplade till specifikationer är ett sätt att lättare få överblick. I 

huset skrevs kundbehoven ned. Hur viktiga dessa behov var att uppfylla enligt 

kunden visades med hjälp av poängsättning. Då delades totalt 100 poäng ut över 

alla kundbehov för att på ett tydligt sätt visa vad kunden tycker är viktigast. 

Specifikationer på produkten sattes upp och dessa betygsattes med siffrorna 1, 3 

och 9. Om ett kundbehov har en stark koppling till en specifikation sätts en 9 som 

betyg, är kopplingen mellanstark är betyget en 3, och är det en svag koppling 

mellan specifikation och kundbehov blir betyget istället 1. Finns ingen koppling 

så behövs inget betyg.  
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Figur 7: House of Quality, Kvalitetshuset. Bild ritad av projektgruppen 

 

Konceptgenerering 

Projektgruppen använde sig av den fem-stegs-process som nämns i den teoretiska 

referensramen (2.2.9). Dessa fem steg är: 

 

1. Klargöra problemet 

Detta har under projektets gång redan gjorts, och därav varit en tanke som ständigt 

funnits med, vilket är att personal på företaget inte utnyttjar den innovativa och 

kreativa potential som de besitter. Något som projektgruppen i detta steg 

identifierade som ett problem var att det glöms bort ”att vara innovativ”, vilket i 

sig kunde betyda att det eventuellt är själva påminnelsen som är viktig. 

 

2. Sök externt 

Enligt projektgruppen är de främsta konkurrerande produkterna som fungerar som 

påminnelser är bland annat den klassiska almanackan, vars huvuduppgift är att 

påminna brukaren om saker. Även den moderna mobiltelefonens inbyggda notiser 

har dessa egenskaper. Några andra konkurrerande produkter att jämföra med 

gällande att främja innovation påträffades inte, vilket gjorde att projektgruppen 

fick använda den klassiska almanackan och moderna mobiltelefonens inbyggda 

notiser som typer av konkurrerande produkter. En del av att söka externt var även 

att studera artiklar och böcker kring ämnet innovation.  

 

3. Sök internt 

De tidigare lösningarna på det här problemet har varit att exempelvis 

tillhandahålla kurser för medarbetarna, för att lära sig att använda verktyg som det 

finns tillgång till inom företaget. Även påminnande citat och likande, så som 

planscher, mattor och plakat på vissa avdelningar på företaget.  

 



29 

 

4. Utforska systematiskt 

Genom att kombinera den information som erhölls genom att söka externt och 

internt började koncepten växa fram. Projektgruppen startade med att generera 

idéer till koncept enskilt för att sedan diskutera dessa i grupp och mer ingående i 

ett så kallat brainstorming-möte som beskrivs mer utförligt nedan.  

 

5. Reflektera över lösningarna och processen 

I det här steget ska lösningsrymden analyseras för att se ifall den blivit tillräckligt 

arbetad med. Detta innebär att det ses över ifall alla externa källor undersökts 

tillräckligt och även ifall alla idéer har blivit accepterade och insläppta i 

processen. Det här steget behandlades liknande som i idégenereringen. Eftersom 

projektet är så pass komplext och nytt så ville inte projektgruppen utesluta något 

tidigare än nödvändigt. Därför välkomnades alla koncept. 

 

För att utföra steg fyra i den ovan omskrivna fem-stegs-processen satte sig 

projektgruppen ned för ett så kallat brainstorming-möte (för att se tidigt utkast, se 

bilaga 4). Det som är viktigt gällande brainstorming-möten är att inte nedvärdera 

några förslag, utan vara öppen för allt. Det förslag som till en början verkar 

omöjligt, kan komma att bli starten på det slutgiltiga resultatet. Planen med 

konceptgenereringen var att generera fram så många koncept som möjligt, inom 

alla idéområden som genererats fram i tidigare steg. Gruppen ville som tidigare 

nämnt inte sålla bort några idéer då projektet var så pass öppet och till viss del 

komplicerat. Tanken var att generera fram åtminstone ett koncept för varje idé – 

alltså ett koncept som hade med ljud att göra, ett med en produkt som sitter på 

någon annan än en själv inom personalen, en som kan placeras på ett kontor eller 

liknande och så vidare.  

 

Vissa av koncepten innehåller skisser, medan vissa endast innehåller text. Detta 

för att projektgruppen skissade under konceptgenereringen för att få ner tankarna i 

bild. Texterna är mer beskrivande och vidareutvecklade under tidens gång då det 

varit en iterativ process. Koncepten har även fått namn under tidens gång, vilket 

är anledningen till att en del av koncepten inte har något namn på skisserna. 

Koncepten som genererades fram i och med mötet listas nedan.  

 

Handen 

En hand med rörliga leder, där det går att vrida och böja fingrarna. Kan placeras 

som en tumme upp till exempel på ett möte, vilket projektgruppen ansåg som en 

bra egenskap då handledaren på företaget gärna såg att produkten fick gynna 

beteendet ”Ja! Och…”. Handen fungerar även som en ”stressboll” där individen 

kan använda handen för att röra på delarna under möten och samtal. Detta koncept 

växtes fram under den externa sökningen, vilket var vidare inläsning av artiklar 

och böcker. Enligt Denti och Hemlin (2016) är en viktig faktor för att innovation 

ska fungera att individen tar egna initiativ. Att ta egna initiativ i arbetet kan vara 

att bidra med idéer, tillföra i samtal, vara närvarande, etc. ”Handen” ska då vara 

en hjälp för individen att ta initiativ ibland annat samtal genom att använda 

handen på ett bra sätt, där ett bra sätt är att använda de olika fingrarna för 

kommunikation. 
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Figur 8: Skiss av konceptet ”Handen” 

 

Utstickaren 

Detta koncept kallas ”utstickaren”. Produkten har en kropp i form av en boll, där 

delar sticker ut från kroppen. Tanken med dessa utstickande delar är att de ska 

kunna vridas och snurras. Projektgruppens personliga åsikt är att tankarna löper 

mer fritt när personen ifråga har något att pilla på samtidigt som tankarna går. 

 

 
Figur 9: Skiss av konceptet "Utstickaren" 
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Gubbe 

En liten figur som går att röra på och förflytta i olika positioner. Till exempel 

ställa den på händer eller sätta den på en bordskant. Gubben har inte rörliga leder 

som handen, utan är gjord av ståltråd inuti. 

 

 
Figur 10: Skisser av konceptet ”Gubbe” samt början på konceptet ”Tryggheten” 

 

Vridboll 

Detta koncept är en hård boll i olika skikt som går att vrida på. Dessa skikt har 

olika siffror och bokstäver på. Med hjälp av skikten kan olika bokstavs- och 

sifferkombinationer bildas så att meningar och annat blir till.  

 

Kom-ihåg-lådan 

Tanken med kom-ihåg-lådan är att det ska finnas en låda med olika redskap inuti. 

Medarbetare ska under arbetstid bli tilldelade små redskap, utan att veta var de 

placeras. Dessa redskap ska föreställa redskap som vården använder, det vill säga 

bland annat rullstol, gummihandskar, rullator, lift m.fl. Varje gång medarbetarna 

känner, ser, hör om eller tänker på sitt eget eller någon annans redskap är tanken 

att det ska påminna om att våga vara mer innovativ. Detta koncept var främst 

baserat på att företagets handledare gärna såg att produkten skulle bidra till att 

medarbetare vågar ”provtänka” sina idéer på ett prestigelöst sätt. Projektgruppen 

ansåg då att detta beteende kan främjas om medarbetarna tycker att sättet att jobba 

med produkten är roligt.  
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Figur 11: Skiss av konceptet ”Kom-ihåg-lådan” 

 

Filuren  

Eskilstuna Kommun använder sig av ”filurer” som tidigare varit benämnt som 

maskot, och detta koncept kom först från filurerna. Produkten ska föreställa en 

filur som skadat sig, vilket ska representera det valda området vård och omsorg. 

Filuren ska vara av stel karaktär och går inte att använda mer än att titta på och 

hålla i. 

 

Budskapsbollen 

Detta koncept är en boll, som ska användas genom att medarbetare skakar den för 

att få fram ett budskap, då bollen innehåller olika budskap i. Exempel på budskap 

som dyker upp är riskzonen, tummen upp, uttrycket ”Ja! Och…”, vilket ska 

främja beteenden som handledaren på företaget tycker är viktigt. 

 

Tärning 

En liknande variant av ”budskapsbollen” då denna tärning har olika budskap på 

sina sidor. Tanken med detta är att medarbetare ska slå tärningen under 

exempelvis möten och liknande när det anses behövas på ett eller annat sätt. Ett 

exempel på detta kan vara att någon i gruppen börjar bli negativ, och då är ett 

alternativ att någon annan slår tärningen för att påminna om ett positivt beteende. 

Med hjälp av tärningen ska beteenden som ”Ja! Och…” påminnas och 

förhoppningsvis främjas. 
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Figur 12: Skisser av flera koncept. Både konceptet ”Tärning” samt ”Budskapsbollen” som startade ur 

inspiration från Magic 8 ball 

 

Pennfästaren 

Detta koncept kom ur problemet att pennor försvinner och vandrar mellan 

personal mycket – alltså används dagligen. Produkten ska fästas på pennan och är 

rund inuti så att den passar pennan, och är av rektangulär form utanpå med ett 

budskap som ska främja innovation och kreativitet. För att konceptet ska fungera 

måste medarbetarna veta om vad ”pennfästaren” symboliserar och ska sedan 

endast fungera som en påminnelse.  

 

Hårsmycket 

Konceptet har inspirerats från det traditionella hårspännet, och ska fästas i håret på 

samma sätt. Konceptet kom från idén om att varje medarbetare inte behöver 

använda/se den på sig själv, utan det räcker med att någon annan använder det. 

Utsidan ska inte vara som ett traditionellt hårspänne, utan den ska symbolisera en 

tumme upp. Denna ”tumme upp” är ett budskap som finns inom Eskilstuna 

Kommun och medarbetarna vet om vad tummen symboliseras. Detta ska också 

fungera som en påminnelse att vara mer innovativ och kreativ. 

 

2-Functions 

Konceptet är inspirerat från den vanliga klockan, men i det här fallet ska klockan 

innehålla två olika funktioner och den ska inte fungera som en vanlig klocka. 

Produkten ”2-Functions” innehåller en display som vissa klockor har, men 

displayen visar olika budskap som bland annat ”riskzonen” och ”tummen upp”. 

Den ska även vibrera med jämna mellanrum där vibration fungerar som en 

påminnelse att tänka mer innovativt och kreativt.  
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Figur 13: Skiss av konceptet ”2-Functions” 

 

Filurhänget 

De filurer som företaget använder följde med in i detta koncept också. Tanken 

med detta koncept är att det ska föreställa en filur (i valfri skepnad) som ska 

hänga på mobilen. Eftersom att det i dagens samhälle är mycket vanligt att kolla 

klockan på telefonen, skicka meddelanden, ringa, nätsurfa och mycket mer så 

ansågs detta som ett bra ställe att ha påminnelsen. Varje gång telefonen tas upp 

syns påminnelsen.  

 

Påbyggnadsarmbandet 

Den ursprungliga formen på detta koncept är ett band som ska fästas på armen. 

Grundformen är mycket enkel och ska fungera som ett fäste för att sedan bygga på 

armbandet med filurer (likt berlocker). Då ett önskemål från kunden 

(uppdragsgivaren) var att produkten gärna skulle ”förtjänas” av medarbetarna så 

kan dessa filurer förtjänas på olika sätt när medarbetarna varit/tänkt innovativt. 
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Figur 14: Skiss av konceptet ”Påbyggnadsarmbandet” 

 

Tryggheten 

Enligt Aasen och Amundsen (2011) är en mycket viktig del i medarbetardriven 

innovation att känna sig trygg i en grupp för att våga uttrycka sig och vara 

innovativ. Eftersom innovation bygger på det nya måste knasiga och konstiga 

idéer få tillåtelse att komma ut. För att innovation ska fungera behöver 

medarbetare våga presentera sina nya idéer. Därför behövs psykologisk trygghet i 

organisationen. Även Yu et al. (2018) menar på att stödja och uppmuntra 

individerna ger positiva effekter på innovationen. Om uppmuntran och stöttning 

ges till individerna ska det leda till en trygghet inom organisationen, som i sin tur 

ska leda till ett mer innovativt beteende (Yu et al., 2018).  

 

Detta koncept blev därmed endast ett hjärta som ska symbolisera trygghet 

eftersom det enligt både Aasen och Amundsen (2011) och Yu et al. (2018) är en 

viktig grundsten för ökad innovation.  

 

Box för plasthandskar 

Något som ofta används inom det valda området vård och omsorg är 

plasthandskar. Tanken med detta koncept är att använda boxen (förpackningen) 

för att symbolisera kreativitet och innovation. En egendesignad box med olika 

motiv och budskap ska finnas på denna. 

 

Innovationsräknaren 

Innovationsräknaren är ett koncept som ska räkna antalet gånger medarbetarna 

varit innovativa. Tanken är att den ska visa siffror, där t.ex. en femma betyder att 

medarbetarna varit innovativa fem gånger. Innovationsräknaren ska användas 

genom att medarbetarna både kan slå till den så att den ”gungar till” eller trycker 

på knappen som finns ovanpå. När medarbetaren gjort detta ökar siffran. 
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Innovationsräknaren ska endast användas när medarbetarna anser att de själva 

varit innovativa på ett eller annat sätt. 

 

Innovationsräknaren är baserat på ett antal olika fakta som sedan lett till ett 

koncept. Enligt Aasen och Amundsen (2011) är bland annat engagemang viktigt 

för att innovation ska skapas. Projektgruppen ansåg därför att innovationsräknaren 

kan leda till en tävling hos personalen, och därmed uppbringa engagemang. Ser en 

anställd i slutet av dagen vad som åstadkommits, och ser att det står exempelvis 

numret 55, men att personen själv i fråga inte slagit på den en enda gång är 

förhoppningen med produkten att denna person ska bli inspirerad till att göra 

bättre ifrån sig.  

 

 
Figur 15: Skiss av konceptet ”Innovationsräknaren” 

 

Undersöka genomförbarhet av produktkoncept  

Innan ett konceptval gjordes bestämde projektgruppen att det var viktigt att 

passera aktiviteten ”Undersöka genomförbarhet av produktkoncept”. Anledningen 

till att detta gjordes innan konceptvalet var för att gruppen ansåg att det var en 

fördel om koncepten kunde konstrueras och designas av gruppen i SolidWorks så 

att koncepten senare kunde presenteras för uppdragsgivare och medarbetare. 

Genom att göra detta innan konceptvalet kunde vissa koncept sållas bort då vissa 

av koncepten var för omfattande jämfört med den tid som fanns till förfogande. 

Detta testades inte med hjälp av någon speciell metod, utan endast genom 

diskussion inom gruppen och med den grund i de ingenjörskunskaper 

projektgruppen har. 

 

  



37 

 

Uppskatta tillverkningskostnad 

Då slutresultatet av verktyget inte skulle resultera i en helt färdig produkt som 

fungerar, så fanns inga egentliga tillverkningskostnader att uppskatta. Som 

tidigare nämnt var inte målet med projektet att ta fram en produkt som ska 

masstillverkas, utan att ta fram ett förslag på en eventuell produkt. I andra projekt 

är det här dock ett viktigt steg, då det blir tydligt ifall projektet är lönsamt eller 

inte.  

 

Utvärdera produktionsgenomförbarhet 

Projektgruppen bestämde efter en diskussion att använda sig av en 3D-printer som 

tillhandahålls av Mälardalens Högskola för att eventuellt tillverka en prototyp. 

Prototypen masstillverkas inte som tidigare nämnt, vilket gör att 

genomförbarheten på produktionen av produkten är hög. I större projekt blir det 

här steget mycket mer utförligt än i det här projektet eftersom det varken behövde 

tillverkas tillverkningsverktyg eller planeras på andra plan. 

 

Bygga och testa experimentella prototyper 

Det här är ett steg som gjordes, fast vid ett senare tillfälle i projektet. Mer 

traditionella produktutvecklingsprojekt är det vanligt att bygga prototyper i tidigt 

skede, men i det här fallet gjordes detta lite senare då arbetet med att uppfinna en 

ny produkt var så pass omfattande. Prototyp av koncept planerades att eventuellt 

tas fram i fas 3, så något faktiskt experiment gjordes aldrig i fas 1, utan det skedde 

i senare skede. 

 

Konceptval 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är konceptval något alla team i alla projekt gör. 

Det finns ett antal olika sätt att välja koncept, t.ex. kan fördelar och nackdelar 

vägas mot varandra hos de olika koncepten och på så sätt visa vilket koncept som 

bör väljas. När konceptvalet sedan gjordes för den framtida produkten i det här 

projektet så gjordes det i en kombination av flera olika tillvägagångssätt. 

Favoritprodukt, intuition, multiröstning och Pughs konceptvalsmatris samspelade 

i valet. 

 

Uppdragsgivare och uppdragstagare började konceptvalet med att stämma träff för 

att diskutera de olika koncepten. Varje person fick sedan välja ut vilka koncept 

som kändes rent intuitivt bäst, alltså vilket eller vilka favoritkoncept som personen 

ifråga hade. När detta hade gjorts återstod åtta olika koncept. I det skedet fanns ett 

koncept som alla tyckte lite extra om, och det var ”handen”. Efter en diskussion i 

projektgruppen valdes det att göra en beslutsmatris på kvarvarande åtta olika 

koncept trots att det redan fanns en favorit. Projektgruppen ansåg att Pughs 

konceptvalsmatris skulle vara det slutgiltiga beslutet om vilka koncept som skulle 

tas vidare i processen. Hade endast konceptet ”handen” blivit valt så hade andra 

koncept automatiskt blivit bortsållade, endast på grund av att det var en favorit, 

vilket gruppen inte ansåg vara fördelaktigt. 

 

Pughs konceptvalsmatris 

Som ovan beskrivet gjorde projektgruppen en konceptvalsmatris för att få hjälp i 

valet av koncept. De olika betygen som delades ut var ”Bättre än” (+), 

”Likvärdig med” (0) och ”Sämre än” (-). Det referensobjekt som användes var en 

fysisk kalender, det vill säga en almanacka. Att just den fysiska kalendern var 
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referensobjekt var för att det inte fanns någon produkt på marknaden som liknade 

det som gjordes i det här fallet. Därför fick projektgruppen välja en produkt som 

var lik det som skulle åstadkommas. Referensobjektet valdes främst för att det är 

vanligt att använda kalendern som ”kom-ihåg-block”, vilket den tänkta produkten 

också gärna skulle fungera som – en påminnelse att vara innovativ. 

 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) ska inte mer än 12 koncept vara med i en 

konceptvalsmatris för att det kan bli ett för omfattande arbete. Det är endast åtta 

koncept som är med i detta projekts konceptvalsmatris, och dessa åtta valdes ut 

med hjälp av diskussion med uppdragsgivare där favoriter fick väljas ut av var 

och en, som ovan beskrivet, för att få ned antalet koncept. Koncepten som 

konceptvalsmatrisen innehåller är: 

 

Koncept 1: Handen 

Koncept 2: Utstickaren  

Koncept 3: Gubbe 

Koncept 4: Pennfästaren 

Koncept 5: Filurhänget 

Koncept 6: Innovationsräknaren 

Koncept 7: Box för plasthandskar 

Koncept 8: Tärning 

 

Kriterierna i konceptvalsmatrisen är baserade på kundbehoven som tagits fram 

och är också samma som använts i kvalitetshuset. 

Resultatet av konceptvalsmatrisen blev att projektgruppen skulle gå vidare med 

”handen”, ”utstickaren”, ”innovationsräknaren”, ”box för plasthandskar” och 

”tärning”.  

 

Att konceptvalet blev ett flertal koncept gynnade utvecklingen i projektet, då det 

gav möjligheten att medarbetarna kunde dela med sig av respons kring de olika 

förslagen. Enligt Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) visar forskning att 

användare bör vara med tidigt i utvecklingen av innovationen. Medarbetarna i 

detta projekt skulle senare i projektet få argumentera för vilka av koncepten som 

skulle kunna främja innovation i det vardagliga arbetet. Det var trots allt 

medarbetarna som skulle använda sig av produkten i slutändan, och det kändes då 

naturligt för projektgruppen att låta dessa personer vara med i valet. Det kommer 

alltid positiva effekter ur att lyssna på kunderna, oavsett när det sker, men ju 

tidigare i processen desto större utvecklingspotential har innovationsprocessen 

(Kristensson, Gustafsson och Witell, 2014). 

 

En milstolpe för fas 1 var att ha gjort konceptval, vilket kunde bockas av. 
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Borttagna aktiviteter ur fas 1: konceptutveckling 

I den här fasen är det endast tre steg i produktutvecklingsprocessen som inte 

platsar för det här projektet. 

 

Undersöka patentfrågor 

Då målet med projektet som tidigare nämnt inte ska resultera i en färdig produkt 

så anser uppdragstagarna att ansöka om patent och liknande inte är relevant för 

projektet. Det blir snarare företagets uppgift om de i slutändan väljer att gå vidare 

med förslaget och då tillverka en verklig produkt. 

 

Underlätta ekonomisk analys 

Det slutgiltiga förslaget kommer inte leda till någon produktion för 

uppdragstagarna att ta hänsyn till, vilket gör att en ekonomisk analys inte är 

nödvändigt för projektet. 

 

Utveckla industridesignkoncept  

Att utveckla industridesignkoncept har varit ett iterativt arbete och inget som gjort 

specifikt i fas 1. Projektgruppen har under arbetets gång jobbat med att ta fram 

olika koncept och hela tiden haft i baktanke att produkterna ska tilltala användarna 

både estetiskt och ergonomiskt. 

 

3.1.3 FAS 2: UTVECKLING PÅ SYSTEMNIVÅ 

I fas 1: konceptutveckling gjordes inga ritningar på koncepten, utan koncepten 

beskrevs endast på papper med enklare skisser. I fas 2 startade arbetet med att 

göra enklare ritningar och var även milstolpen för fasen. Enligt Ulrich och 

Eppinger (2012) ska output för fas 2 vara en layout för produkten. Projektgruppen 

valde därför att göra skisser på papper av valda koncept för att få en tydligare bild 

av de olika koncepten och en diskussion kunde föras i projektgruppen kring 

Kriterier Koncept  
1 

Koncept  
2 

Koncept  
3 

Koncept  
4  

Koncept  
5 

Koncept  
6 

Koncept 
7 

Koncept 
8 

Lätt att 
använda 

      +       0       0       0       0       +              0 

Bärbar       -       +       +       +       +       0       0       + 

Lätt att 
tillverka 

      0       0       -       0       0       +       +       + 

Estetisk        +       +       0       -       -       +       0       - 

Storlek       0       +             0       +       +       -       0       0 

Påminna       +       0       0       -       -       +       +       + 

Vikt       0       -       0       +       +       -       0       0 

Antal +       3       3       1       3       3       4       2       3 

Antal 0       3       3       5       2       2       2       5       3 

Antal –       1       1       1       2       2       1       0       1 

Slutbetyg       2       2       0       1       1        2       2       2 

Rangordning       1       1       3       2       2       1       1       1 

          
Fortsätta? 

 
      Ja 

 
      Ja 

 
    Nej 

 
    Nej 

 
    Nej 

 
      Ja 

       
      Ja 

 
      Ja 

Tabell 2: Pughs konceptvalsmatris 
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bilderna. 

 

Enklare ritningar 

När projektgruppen valt olika koncept togs enklare ritningar fram för att få en 

bättre bild av det hela. Detta gjordes främst för att medlemmarna i gruppen skulle 

få ned en bild av idén så att alla hade samma bild av just det konceptet, men också 

för att diskutera koncepten och vidareutveckla industridesignen. Milstolpen i 

slutet av fas 2 är enklare ritningar av koncept. Se bilder på ritningarna nedan. 

 

 
Figur 16: Ritning av ”Tärning” 

 

 
Figur 17: Ritning av ”Box för plasthandskar” 
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Figur 18: Ritning av ”Handen” 
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Figur 19: Ritning av ”Innovationsräknaren” 

 

 
Figur 20: Ritning av ”Utstickaren” 
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Preliminär komponentteknik 

Att ta fram preliminär komponentteknik gjordes till viss del, då projektgruppen 

diskuterade hur koncepten skulle fungera i praktiken. Projektgruppen stannade 

dock där, då inte tid fanns för att gå vidare med att bestämma exakt hur vissa 

komponenter skulle samverka för att allt skulle fungera. Ett exempel är att 

”innovationsräknaren” beskrevs hur den skulle fungera, men projektgruppen tog 

inte fram processen för att ta fram en fungerande innovationsräknare. 

Anledningen till detta var främst tidsramen. Konceptvalet resulterade i flera 

koncept vilket gjorde att gruppen behövde fokusera på att utforma flera koncept 

samtidigt. 

 

Borttagna aktiviteter ur fas 2: Utveckling på systemnivå 

I fas 2 i produktutvecklingsprocessen finns det steg som inte behöver genomgås 

för projektets framfart. Dessa är listade nedan. 

 

Utveckla plan för produktoptioner och utökad produktfamilj 

Då detta som tidigare nämnt endast resulterar i ett förslag till företaget så är inte 

en produktfamilj något som är aktuellt i just detta projekt. Detta kan vara något 

för framtida arbete med produkten. 

 

Utveckla produktarkitektur 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är produktarkitektur en avbildning av de 

funktionella elementen som en produkt består av, och syftet med att upprätta en 

produktarkitektur är för att definiera gränssnitt och var de olika delarna gör för att 

kunna fördela de olika blocken till olika team inom utvecklandet av en ny 

produkt. Detta gjordes inte i just detta projekt, då varje enskilt koncept inte 

utvecklades speciellt ingående, eftersom det skulle bli prototyper i slutändan. 

 

Identifiera leverantörer för nyckelkomponenter 

Verktyg som behövs för att ta fram fysisk prototyp finns tillgängliga på 

Mälardalens Högskola, vilket gör att det inte behövde identifieras några 

leverantörer.  

 

Genomför köpa/tillverka-analys 

Av samma anledning som ovan behöver inte en köpa/tillverka-analys göras för 

projektet. 

 

Definiera slutligt monteringsschema  

För produkter som masstillverkas är detta ett viktigt steg för att produkten på mest 

effektiva sätt ska kunna monteras ihop (Ulrich och Eppinger, 2012). Anledningen 

till att det för det här projektet inte behövs något monteringsschema är för att 

produkten i slutändan är ett förslag på lösning. 

 

Underlätta köpa/tillverka-analys 

Eftersom ingen köpa/tillverka-analys gjordes för projektet, behövde den inte 

heller underlättas. 

 

Identifiera servicefrågor 

För en färdig produkt, som tillverkas och säljs till kunder är det viktigt att ha 

identifierat servicefrågor. För det här projektet är det ett steg som inte platsar i 
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processen, eftersom det framtida förslaget inte behöver någon slags service i det 

här projektet. 

 

Definiera viktiga delsystem och användargränssnitt  

Då fas 2 främst handlade om arbetet med ritningar och jobba vidare med att 

utveckla koncepten som blivit valda så fanns det inte tillräckligt med tid för att 

definiera alla delsystem i varje valt koncept. Det gjordes dock till viss del med 

bland annat konceptet ”handen” där projektgruppen behövde identifiera alla delar 

i en hand för att i framtiden ta fram en fysisk prototyp. Med 

”innovationsräknaren” identifierades endast komponenter som fanns på utsidan, 

men inga delsystem inuti definierades för att innovationsräknaren skulle fungera 

på riktigt. Enligt Ullman (2010) är det viktigt i en produktutvecklingsprocess att 

definiera funktionerna i produkten för att få en förståelse, men detta passar dock 

endast i projekt som ska vidareutveckla befintliga produkter, vilket gör att 

aktiviteten blev överflödig. 

 

Vidareutveckla industridesign 

Som tidigare nämnt är arbetet med industridesignen ett iterativt arbete och 

utfördes inte vid ett specifikt tillfälle. Koncepten och industridesignen kring 

produkterna vidareutvecklades allteftersom arbetet fortskred.   

 

3.1.4 FAS 3: DETALJUTVECKLING 

Efter att fas 2 var avslutad gick projektet in i fas 3: ”Detaljtutveckling”. Denna fas 

innehöll precis som i de andra faserna, olika moment som skulle avklaras. 

Avklarade och borttagna aktiviteter listas nedan. 

 

Definiera detaljgeometri   

Definiering av detaljgeometri gjordes i programmet SolidWorks med hjälp av 

datafiler och ritningar. Eftersom att koncepten ritats ut på papper samt 

beskrivningar fanns i ett dokument, så kunde CAD-modeller och ritningar tas 

fram. Ritningarna och CAD-filerna fungerade som underlag för framtida 

tillverkning av prototyp, en eventuell framtida produktion efter projektets slut och 

visuella bilder inför framtida presentation av koncept till arbetsgrupp. 

 

Välja material 

När det kommer till att välja material till produkten så behövde inget definitivt val 

göras. Detta var på grund av att produkten inte skulle sättas i verk och produceras 

i flera upplagor, utan en enda produkt skulle vara det slutgiltiga resultatet och då 

endast ett förslag på produkt. Produkten behövde inte heller tillverkas fysiskt, 

vilket gjorde att ett materialval inte behövde göras på samma sätt ifall det hade 

varit en riktig produktion och tillverkning av en ny modell. I det här fallet visste 

projektgruppen om att produkten/produkterna inte behövde tillverkas och visas 

upp fysiskt, men detta valde gruppen att göra ändå.  

 

Projektgruppen valde att tillverka ett av koncepten, trots att det inte var något 

krav, för att det blev tydligare vad som var bra och mindre bra med konceptet när 

det fysiskt fanns till och inte bara på en dator. Att just ett koncept valdes var för 

att det var en favoritprodukt hos både uppdragsgivare och projektgrupp, där alla 

parter var överens om att det var fördelaktigt om konceptet fanns i fysisk form 
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också. Som tidigare nämnt så ville inte projektgruppen endast välja ”handen” att 

gå vidare med för att det eventuellt ökar risken med att bättre koncept blir 

bortsållade. Projektgruppen ville dock inte heller ignorera det faktum att samtliga 

hade samma favorit. 

 

Projektgruppen valde materialet Polylaktid (PLA) som är en sorts plast. Det 

valdes för att gruppen ville skriva ut prototyperna i en 3D-skrivare som fanns 

tillgängligt på Mälardalens Högskola, och den plast som används i 3D-skrivarna 

är PLA. Detta ansåg projektgruppen som ett bra alternativ då det är viktigt enligt 

Ulrich och Eppinger (2012) att i fas 3 se över ”Miljöanpassad Design (DFE)” och 

dess innebörd. PLA är enligt Miljötidningen (2013) en relativt bra plast då PLA 

framställs av en förnyelsebar råvara istället för olja, vilket är bra eftersom oljan 

inte finns i oändliga mängder. 

 

Fullfölja kontrolldokumentation av industridesignen 

Kontrolldokumentationen (ritningar och datafiler) var slutgiltig output för fas 3. I 

det här fallet var inga ritningar och datafiler kritiska på det sättet att det behövdes 

fastställas ett slutgiltiga utseende, men de framtagna filerna och ritningarna var ett 

tydligt resultat av denna fas. Milstolpe i slutet av fas 3 tre blev alltså CAD-

modeller och CAD-ritningar, vilket kunde bockas av. För att se ritningar gjorda i 

CAD, se bilagor 5–9. Bilderna nedan är koncepten i enklare CAD-modeller. 

Färgvalen på CAD-modellerna är valda utifrån den grafiska manualen som 

tillhandahölls av uppdragsgivaren, då färgerna som tidigare nämnt gärna skulle 

utgå från den. 

 

 
Figur 21: Tärning, se bilaga 5 för ritning 
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Figur 22: Box för plasthandskar, se bilaga 6 för ritning 

 

 
Figur 23: Handen, se bilaga 7 för ritning 
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Figur 24: Innovationsräknaren, se bilaga 8 för ritning 

 

 
Figur 25: Utstickaren, se bilaga 9 för ritning 

 

Borttagna aktiviteter ur fas 3: Detaljutveckling 

Som tidigare beskrivet har inte alla aktiviteter och steg passerats i det här 

specifika fallet av produktutveckling. Detta är som sagt på grund av att alla olika 
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utvecklingsprojekt är unika, vilket gör att arbetet måste redigeras därefter. Nedan 

följer aktiviteter som inte passerats. 

 

Utveckla marknadsföringsplan 

I det här projektet skulle inte det slutgiltiga förslaget på koncept direkt gå till 

någon produktion. Detta projekts avslut var när ett förslag på lösning till 

problemet tagits fram, vilket gjorde att en marknadsföringsplan inte ingick i 

projektgruppens ansvarsområde. 

 

Fastlägga toleranser 

Som tidigare nämnt så skulle den slutgiltiga produkten vara ett förslag på hur 

innovationsproblemet inom koncernen skulle kunna lösas, och inte en slutgiltig 

produkt som skulle till vidare tillverkning. Eftersom projektgruppen startat helt 

från noll, det vill säga att ingen vidareutveckling görs av befintlig produkt, 

kommer förslaget inte att vara skrivet i sten. Det finns inga specifika mått som 

”måste” finnas, därför är fastläggning av toleranser en aktivitet som inte passar i 

detta projekt.  

 

Definiera delproduktionsprocesser 

Vid mer komplexa produkter är detta nödvändigt, men i det här fallet behövdes 

inga delproduktionsprocesser definieras. 

 

Konstruera verktyg 

Att konstruera verktyg är viktigt i de fall som produkter ska vidare till tillverkning 

och försäljning, men i detta projekt skulle inte det slutgiltiga resultatet vara en stor 

produktion av produkten, och därför behövdes heller inga verktyg för tillverkning. 

 

Definiera kvalitetssäkringsprocesser 

Detta ansågs av projektgruppen som en aktivitet som inte specifikt genomfördes i 

fas 3, men det var en aktivitet som gruppen tog hänsyn till under hela 

produktutvecklingsprocessen. Produktutvecklingsprocessen för det här specifika 

fallet fungerade som en kvalitetssäkring för produkten vilket gjorde att aktiviteten 

var ett pågående arbete under hela tiden. 

 

Påbörja anskaffning av verktyg med långa ledtider 

Någon anskaffning av verktyg med långa ledtider behövdes inte i detta projekt. 

Detta på grund av att det inte fanns några verktyg att anskaffa till någon 

tillverkning. 

 

3.1.5 FAS 4: TESTNING OCH VIDAREUTVECKLING  

Aktiviteter och moment som genomfördes och inte genomfördes i fas 4 ”Testning 

och vidareutveckling” listas nedan. 

 

Utveckla reklam och lansera informationsmaterial 

Projektgruppen bestämde tillsammans med uppdragsgivaren att 

informationsmaterial skulle vara tillgängligt för medarbetarna. Planen var i det här 

steget att informationsmaterialet skulle ges ut till medarbetare, och det skulle 

göras genom att hålla en presentation med hjälp av en PowerPoint för tänkt 
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arbetsgrupp. Materialet utvecklades ihop med uppdragsgivaren för bästa möjliga 

resultat. Två viktiga punkter som presentationen skulle innehålla var: 

 

1. Det verktyg som fokusgruppen fått lära sig på tidigare kurser 

2. CAD-modeller (3D-bilder av valda koncept) 

 

Syftet med presentationen var både att ge ut information om koncepten, 

innebörden och vad verktygen skulle stå för – men också för att projektgruppen 

ville få en inblick i vad medarbetarna hade för åsikter kring koncepten. För att läsa 

mer om hur presentationen utformades och gick till, se avsnitt 3.2 Del 2: 

Enkätstudie och observation. 

 

Underlätta fältprov  

Aktiviteten ”underlätta fältprov” anpassades efter detta projekt. I det här fallet 

ansågs ett fältprov som en testning av de olika koncepten, där testningen var att få 

fram åsikter av medarbetarna om de olika koncepten. För att medarbetarna skulle 

känna att alla åsikter var välkomna, var planen att dela ut en enkät efter 

presentationen, där medarbetarna i enkäten kunde vara anonyma. Aktiviteten 

”underlätta fältprov” var alltså att påbörja konstruktionen av enkät och 

presentation. Se avsnitt 3.2 Del 2: Enkätstudie och observation för att läsa mer om 

hur det gick till. 

 

Testa övergripande prestanda, tillförlitlighet och livslängd 

I det här projektet behövdes ingen extremt noggrann testning göras för att testa 

prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Ett koncept valdes att tillverkas endast för 

projektgruppens skull, för att få en bättre bild av favoritkonceptet, vilket gjorde att 

ingen livslängd eller liknande behövde testas. Själva prestandan testades dock till 

viss del då ”handen” hade rörliga delar och dessa tillverkades för att 

projektgruppen ville ta reda på hur prestandan blev i verkligheten på konceptet. 

Att skriva ut ”favoritkonceptet” var en milstolpe för fas 4, vilket blev fasens 

output. 
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Införa designförändringar 

Aktiviteten ”införa designförändringar” görs enligt Ulrich och Eppinger (2012) i 

fas 4. I detta projekt har det gjorts under hela projektets gång. Detta är främst på 

grund av att det är en innovativ process vilket gör att ändringar gjorts hela tiden 

under projektets gång när nya insikter dykt upp. 

 

Borttagna aktiviteter ur fas 4: Testning och vidareutveckling 

I fas 4: ”Testning och vidareutveckling” var det ett stort antal aktiviteter som togs 

bort. Anledningen till detta var för att aktiviteterna inte passade in i detta projekt. 

Det här projektet är både speciellt för att det är ett examensarbete vilket gör att det 

inte finns oändligt med tid, men också för att det är ett projekt som inte ska 

resultera i en produktion och lansering av produkter. 

 

Erhålla myndighetstillstånd 

Något myndighetstillstånd behövdes inte i det här projektet, då det inte fanns 

något som behövde få tillstånd.  

 

Utvärdera miljömässig påverkan 

Detta gjordes till viss del i fas 3 där projektgruppen utvärderade valet av material 

till prototypen. Någon annan utvärdering på den miljömässiga påverkan behövdes 

inte då slutgiltig produkt inte skulle gå vidare till slutgiltig produktion i just detta 

projekt.  

 

Figur 26: 3D-printad 
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Underlätta produktionsupptakt för leverantörer 

Några leverantörer i det här projektet kommer inte att behövas vilket ledde till att 

denna aktivitet togs bort ur produktutvecklingsprocessen för detta arbete. 

 

Vidareutveckling tillverknings- och monteringsprocesser 

Eftersom slutgiltigt förslag på verktyg varken kommer att tillverkas eller vara i 

behov av monteringsscheman i det här arbetet så valde projektgruppen att denna 

aktivitet inte behövde genomföras. 

 

Vidareutveckling kvalitetssäkerhetsprocesser 

Detta ämne behandlades ovan där en diskussion om kvalitetssäkring av verktyget 

gjordes. Eftersom att projektgruppen ansåg att kvalitetssäkringsprocessen är ett 

pågående arbete i detta projekt så var inte aktiviteten ett arbete i endast denna fas, 

utan det var ett arbete som gjordes under hela projektets gång. 

 

Utveckla försäljningsplan 

Någon försäljningsplan behövdes inte då det som tidigare nämnt inte var ett steg 

att gå vidare till försäljning med förslaget på lösning av problemet. 

 

3.1.6 FAS 5: PRODUKTIONSUPPTAKT 

Genomföra efterhandsutvärdering av projektet 

Fas 5: ”Produktionsupptakt” innehöll endast en aktivitet som passerades och det 

var en efterhandsutvärdering av arbetet. För detta projekt finns 

efterhandsutvärderingen under avsnitt 7. Slutsatser och rekommendationer. 

Milstolpen för denna fas var som sagt efterhandsutvärdering och avslutades när 

arbetet närmade sitt slut. 

 

Borttagna aktiviteter ur fas 5: Produktionsupptakt 

I fas 5 fanns det flera aktiviteter som inte passerades. Anledningen till detta var 

som tidigare nämnt för att produkten inte skulle produceras på riktigt och därför 

behövdes ingen produktionsupptakt göras. 

 

Placera tidig produktion hos viktiga kunder 

I vanliga fall testas den slutgiltiga produkten hos viktiga kunder, men i det här 

fallet var inte resultatet en slutgiltig fysisk produkt, därför valde projektgruppen 

att ta bort aktiviteten ur fas 5. 

 

Påbörja full drift av produktionssystemet 

Något produktionssystem är inte en del av detta projekt, vilket gör att denna 

aktivitet inte var en del av arbetet. 

 

Utvärdera tidig produktionsoutput 

Då det inte finns någon produktionsoutput alls, så valde projektgruppen att inte 

passera aktiviteten. 

 

3.2 DEL 2: ENKÄTUNDERSÖKNING OCH OBSERVATION 

Detta avsnitt behandlar den andra delen av metod-delen i detta arbete, vilket är en 

fallstudie. All data som samlats in är primärdata insamlad av projektgruppen.  
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3.2.1 OBSERVATION 

Anledningen till att observationen gjordes var som tidigare nämnt för att 

projektgruppen skulle få en bild av hur arbetsplatsen inom det valda området var 

en vanlig dag. Projektgruppen förberedde sig innan observationen med att läsa på 

vilken typ av observation som skulle passa i det här fallet. Projektgruppen valde 

att observationen skulle vara en s.k. deltagande observation. Det valdes för att 

projektgruppen ansåg att det var viktigt att identiteten och syftet var avslöjat för 

alla inblandade, då det valda området äldreomsorg innefattar mycket sekretess och 

liknande. Det kändes därför bäst för alla inblandade att syftet var tydligt för alla, 

så att inte brukare, personal eller projektgrupp skulle känna sig besvärade och 

obekväma med observationen. 

 

Observationen startade med att projektgruppen åkte till den plats som 

observationen skulle hållas. Ett kort möte hölls därefter med berörd chef, 

samordnare och projektgrupp för att diskutera hur observationen skulle gå till och 

om några frågor fanns. Även sekretessfrågor behandlades vilket även var något 

som projektgruppen visste om redan sedan innan. Syftet med observationen var 

inte att ta med resultat som innefattade personers val, levnadssätt, identitet, ålder, 

kön etc. Det enda syftet med observationen var att få en inblick hur vardagen ser 

ut inom det valda området, för att kunna utveckla verktyget efter eventuella 

påfunna krav.  

 

När mötet var avslutat beslutade projektgruppen tillsammans med samordnare att 

ta sig till den avdelning som berörd chef bestämt sedan innan. Projektgruppen var 

alltså inte delaktiga i val av avdelning där observationen genomfördes. Efter att 

projektgruppen blivit visade vart avdelningen var fick en kortare presentation 

göras till berörd personal. Detta för att samtliga skulle känna sig bekväma med att 

observationen gjordes och även för att understryka att observationens syfte inte 

var att utvärderade personalens insatser. Projektgruppen placerade sig sedan på ett 

ställe med bra sikt och även där varken projektgrupp eller personal stördes. 

 

Observationen pågick under cirka en halv dag. Anteckningar gjordes under hela 

tiden för att minnas vad som setts. Att observationen endast pågick i en halv dag 

var dels för att en av projektmedlemmarna hade tidigare kunskap och erfarenheter 

kring området, men också för att resultatet av observationen visade sig väldigt 

tidigt.  

 

3.2.2 ENKÄT 1 

Denna del innefattar fakta kring enkät 1 (se bilaga 2), hur utformningen gick till 

och anledningen till frågornas utformning. Även utdelningen av enkäten beskrivs 

kortfattat.  

 

Utformning av enkät 1 

Enkät 1 utformades för att ta reda på det nuvarande läget inom det valda området. 

Detta gjordes väldigt tidigt i arbetet, närmare bestämt i planeringsfasen. Att det 

gjordes så tidigt var för att projektgruppen ville få en tidig bild av hur situationen 

såg ut på arbetsplatsen inom det valda området, och därför kunna bilda en tidig 

uppfattning om projektgruppen behövde ta hänsyn till några svar eller liknande. 
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Frågorna utformades i projektgruppen under diskussion. Teorier och fakta hade 

lästs på sedan innan för att veta vad som var viktigt när en enkät utformas. Enligt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) är det bra att blanda olika typer av frågor 

för att få ett så bra resultat som möjligt. Det är även viktigt att ta reda på syftet 

med enkäten för att kunna utforma så bra frågor som möjligt (Saunders, Lewis 

och Thornhill, 2016). I det här fallet var syftet att ta reda på människor beteenden 

och levnadssätt på arbetet. Typen av frågor bestämdes för att i första hand passa 

till syftet, för att därefter utforma själva frågorna. Projektgruppen bestämde att 

enkät 1 skulle innehålla tre typer av frågor, vilket var ”Betygssättning”, 

”Kategorisering” och ”Öppen fråga”. Dessa tre typer passar bra enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2016) till en enkät med syftet att besvara bland annat olika 

typer beteenden och åsikter. Projektgruppen beslutade även att göra en kort 

introduktion i enkäten, där det beskrevs varför enkäten delades ut samt 

kontaktuppgifter om ytterligare frågor uppkom. 

 

Utdelning av enkät 1 

När enkät 1 var utformad och klar började enkäterna delas ut. Detta gjordes i 

samband med observationen då det var det smidigaste sättet för alla inblandade. 

Projektgruppen var inte närvarande vid utdelning och ifyllning av enkäterna men 

kontaktuppgifter fanns till hands och samtliga var införstådda med syftet av 

enkäten. Enkäterna lämnades personligen ut till ansvarig chef och samordnare för 

att ge möjligheten att läsa igenom enkäten innan och ställa eventuella frågor kring 

den. Enkäten lämnades sedan ut av chefen inom det valda området i samband med 

en arbetsplatsträff (APT).  

 

3.2.3 ENKÄT 2  

Detta avsnitt innehåller fakta kring enkät 2 (se bilaga 3), hur utformningen gick 

till och anledningen till frågornas utformning. Även utdelningen av enkäten 

beskrivs kortfattat. 

 

Utformning enkät 2 

Enkät 2 utformades för att medarbetarna skulle få vara med och tycka till om 

förslagen som tagits fram under arbetet. Kunderna som i det här fallet är företaget 

och medarbetarna måste få vara med i processen ansåg projektgruppen. Syftet 

med enkät 2 är därför att få svar på åsikter kring koncepten samt eventuella 

förslag på förbättringar.  

 

Enkät 1 och 2 är således lika varandra när det handlar om att få svar på något om 

individer. I det här fallet var det dock inga beteenden som analyserades, utan 

främst åsikter. Projektgruppen valde att ta med tre typer av frågor i enkät 2, och 

det var ”Öppen fråga”, ”Kategorisering” och ”Listningsfråga”. I arbetet med att 

utforma frågorna i enkät 2 startade gruppen med att diskutera vad frågorna ska 

innehålla snarare än typ av frågor, men gruppen var fortfarande ense om att en 

blandning behövdes när det gällde typ av frågor. 
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Presentation 

Innan den ovan nämnda enkäten (enkät 2) delades ut hölls en kortare presentation 

med hjälp av en PowerPoint. I presentationen visades bilder på de olika koncepten 

och en kortare beskrivning av varje koncept framfördes. Beskrivningen av 

koncepten innehöll bland annat funktioner, tänkt verkningssätt, storlek samt om 

det var inom något visst område som verktyget var tänkt att användas (som för 

exempelvis boxen för plasthandskar).  

 

Projektgruppen försökte vara så tydliga som möjligt för att det inte skulle bli 

några missförstånd i hur koncepten var tänkta att användas och se ut i 

verkligheten. Gruppen fanns tillgänglig när medarbetarna besvarade enkäten för 

att svara på eventuella frågor. 

 

Utdelning enkät 2 

Utdelningen av den andra enkäten skedde på ett s.k. APT-möte. Detta för att så 

många som möjligt inom företaget skulle kunna svara på enkäten. På dessa möten 

brukar många medarbetare komma och det var därför en utmärkt plattform för att 

få in fler svar och åsikter än vad som annars hade varit möjligt.  

 

Projektgruppen fanns under hela perioden till förfogande för att svara på 

eventuella frågor. Detta för att minimera risken för missförstånd av koncepten 

eller för att bara besvara eventuella funderingar. Handledare på företaget erbjöd 

sig även att presentera och dela ut enkäter till anställda som inte var närvarande 

under mötet vilket gjorde att gruppen på så sätt fick in ytterligare svar.  

 

Sammanställning 

Efter att presentation och utdelning av enkät 2 gjorts påbörjades sammanställning 

av enkät 2. Detta gjordes för att identifiera viktiga synpunkter som bidrog till att 

ge svar på frågeställningarna. Hela sammanställningen av resultatet från enkät 2, 

finns att läsa i bilaga 10.  

 

Även en sammanställning från enkät 1 gjordes men visade sig dock vara 

irrelevanta för den fortsatta processen. Vid intresse finns även sammanställningen 

för enkät 1 att läsa, se bilaga 11. 

 

3.3 DEL 3: FORTSATT ARBETE 

Efter att medarbetarna fått besvara enkät 2 reflekterades det över svaren (läs mer 

nedan under avsnitt 6. Diskussion). Då fick projektgruppen en tydligare bild av 

vad de anställda var ute efter med avseende på en produkt som främjar innovation. 

 

Efter detta startade en mindre omfattande process för vidareutveckling. Där 

genomfördes ett kombinerat brainstorming-möte samt konceptframtagning i CAD. 

Varför dessa koncept togs fram i programmet CAD redan från start var för att 

effektivisera processen så mycket som möjligt. De nya koncepten (se bilaga 12 

och 13) tog hänsyn till de allra flesta krav/önskemål som medarbetarna hos 

företaget hade, enligt enkät 2.   
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4 RESULTAT 

I och med resultaten från enkät 2 (se bilaga 10) visade det sig att ett koncept var 

mer omtyckt än övriga, vilket var innovationsräknaren. Det resulterade i två 

vidareutvecklade koncept, Koncept A och Koncept B. Anledningen till att två 

koncept gjordes var för att bredda alternativa lösningar för att gynna ett framtida 

arbete, samt för att ta hänsyn till svaren som erhölls ur den andra 

enkätundersökningen.  

 

En viktig detalj som erhölls ur enkätsvaren var att det var en fördel gällande 

innovation och kreativitet om verktyget är interaktivt, vilket även besvarar den 

första frågeställningen. Svaret är baserat på dels fakta och dels medarbetarnas 

åsikter. 

 

Båda koncepten är flerfärgade som figurerna visar, och anledningen till det är 

även här baserat på fakta och medarbetarnas åsikter. Det besvarade den andra 

frågeställningen.  

 

4.1 KONCEPT A 

Det första konceptet, Koncept A (se bilaga 12 för ritningar), är en ytterligare 

utvecklad version av den ursprungliga Innovationsräknaren (se figur 24). Själva 

grunden i konceptet är ett hus som är strax över 100 cm högt. På ovansidan av 

huset finns en knapp. Knappens funktion siffran på den digitala skärmen höjs när 

den trycks ned. Skärmens funktion är att räkna alla gånger medarbetare 

tänker/gör/säger något innovativt.  

 

Det flerfärgade huset har med hänsyn till enkätundersökningen utökat antalet 

funktioner, vilket även är att en spak lagts till. Spaken har samma funktion som 

knappen, att varje gång någon drar i spaken så höjs siffran på skärmen.  

 

 
Figur 27: Koncept A 
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På bilden ovan syns det att botten på huset är rundad, vilket gör att hela 

konstruktionen kan ”wobbla” om det puttas på den. Även denna funktion är till för 

att räkna antalet innovativa tankar eller aktioner. Tanken med samtliga funktioner 

är att personen ifråga ska vilja höja siffran på skärmen, och kan då göra detta på 

olika sätt.  

 

 
Figur 28: Koncept A, tydligare bild av digital skärm, samt spak 

4.2 KONCEPT B 

Koncept B (se bilaga 13 för ritningar), består också av en vidareutveckling av det 

första konceptet av Innovationsräknaren. Koncept B består av en grund som är 

själva huset, med tillagda funktioner till skillnad från ursprungliga. Tillagda 

funktioner är både en display som ska visa antalet gånger en eller flera personer 

tänkt innovativt. Även mindre knappar vid skärmen är tillagda som bland annat 

stänger av och på Innovationsräknaren. Den stora knappen på ovansidan av huset 

är den knapp som trycks ned när personen ifråga tänkt/sagt/gjort etc. något 

innovativt. Koncept B är likvärdigt Koncept A storleksmässigt. 

 

Koncept B har samma form i botten som Koncept A, vilket är att den är rundad 

nertill. Detta är av samma anledning som Koncept A, där tanken är att 

Innovationsräknaren ska ”wobbla” när det puttas på den, vilket sedan gör att 

siffran på displayen höjs.  
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Figur 29: Koncept B 

 

De nya funktionerna som tillkommit i Koncept B jämfört med den ursprungliga, 

är som ovan nämnt tre mindre knappar som är fästa vid displayrutan. Knapparnas 

funktion är att stänga av (off), starta (on) och nollställa (reset). Detta för att 

verktyget ska kunna startas, stängas av samt nollställas vid varje ny arbetsdag till 

exempel. Se figur nedan för mer detaljerad bild på funktionerna.  

 

 
Figur 30: Funktioner på Koncept B 

 

De små knapparna är av storleken 20 mm med en höjd på 40 mm. Knapparna är 

relativt små, men detta är på grund av att inga knappar ska användas av misstag. 

Nollställningsknappen är ett sådant exempel som det är till fördel om knappen inte 

trycks på av misstag.  
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5 ANALYS   

Resultatet av det arbete och den undersökning som gjorts har påverkats av de val 

som gjordes i avsnitt 3. Ansats och metod. Det finns därför effekter av de val som 

gjorts, vilket är helt naturligt men ska i detta avsnitt lyftas.  

 

Antal 

röster 

Koncept (Box för 

plasthandskar) 

Koncept 

(Innovationsräknaren) 

Koncept 

(Utstickaren) 

Koncept 

(Tärning) 

Koncept 

(Handen) 

Fråga 3 2 7 4 6 2 

Fråga 5 0 6 4 5 2 
Tabell 3: Resultat från enkät 2 

 

 

 

Genom att studera resultatet av den andra enkätundersökningen samt resultatet av 

Pughs konceptvalsmatris kan en del intressanta aspekter lyftas. Projektgruppen 

valde som tidigare nämnt att använda Pughs konceptvalsmatris för att sålla 

koncept och inte för att göra ett konceptval. Hade projektgruppen valt att använda 

Pughs konceptvalsmatris och fortsatt helt i linje med produktutvecklingsprocessen 

utan att involvera medarbetarna på det sätt som gjordes i det här projektet hade 

resultatet blivit något helt annat. Om projektgruppen hade valt att göra det 

slutgiltiga konceptvalet efter Pughs konceptvalsmatris med hjälp av till exempel 

intuition, multiröstning, favoritprodukt etc. som Ulrich och Eppinger (2012) 

beskriver som bra konceptvalsmetoder, hade resultatet fått en annan vändning. 

 

Ur detta är det därför möjligt att påstå att produktutvecklingsprocessens metoder 

är för snäv i sin utformning för ett sådant här projekt. 

Produktutvecklingsprocessens metoder utgick från att projektgruppen var källan 

till de idéer som skulle tas fram, vilket ledde till att brainstorming gjordes i 

Kriterier Koncept  
1 

Koncept  
2 

Koncept  
3 

Koncept  
4  

Koncept  
5 

Koncept  
6 

Koncept 
7 

Koncept 
8 

Lätt att 
använda 

      +       0       0       0       0       +              0 

Bärbar       -       +       +       +       +       0       0       + 

Lätt att 
tillverka 

      0       0       -       0       0       +       +       + 

Estetisk        +       +       0       -       -       +       0       - 

Storlek       0       +             0       +       +       -       0       0 

Påminna       +       0       0       -       -       +       +       + 

Vikt       0       -       0       +       +       -       0       0 

Antal +       3       3       1       3       3       4       2       3 

Antal 0       3       3       5       2       2       2       5       3 

Antal –       1       1       1       2       2       1       0       1 

Slutbetyg       2       2       0       1       1        2       2       2 

Rangordning       1       1       3       2       2       1       1       1 

          
Fortsätta? 

 
      Ja 

 
      Ja 

 
    Nej 

 
    Nej 

 
    Nej 

 
      Ja 

       
      Ja 

 
      Ja 

Tabell 2: Pughs konceptvalsmatris 
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gruppen. En möjlig utväg hade i stället varit att involvera medarbetarna som är de 

tänkta användarna, i ett mycket tidigare skede. Anledningen är främst för att detta 

var ett väldigt komplext projekt som skulle anses som en radikal innovation 

snarare än en förbättring av befintlig produkt. Produktutvecklingsprocessens 

metoder är därmed eventuellt mer lämpade för projekt där befintliga lösningar ska 

utvecklas. En radikal innovation – som i det här fallet – kräver enligt 

projektgruppen en tidigare och djupare användarinvolvering för att upptäcka 

latenta och uttryckta behov, men också för att användare ofta sitter inne på mycket 

idéer. Resultatet av att arbeta strikt efter produktutvecklingsprocessen i ett 

innovationsutvecklingsarbete kan tyvärr resultera i att projektmedlemmar tänker 

för mycket på vad som är realistiskt att skapa, i stället för vad användare faktiskt 

upplever och har behov av. 

 

Resultaten erhöll att båda frågeställningarna kunde besvaras i projektet. Båda 

frågeställningarnas svar styrktes av den fakta som studerats. Frågeställningarna 

löd följande: 

 

1. Hur ska verktyget utformas för att skapa engagemang för att tänka 

innovativt? 

2. Vilken färg på verktyget främjar innovation bäst? 

 

Den första frågeställningen gav som svar att verktyget bör fungera interaktivt för 

att öka engagemanget i gruppen och därmed öka innovationen. 

Innovationsräknaren ska fungera interaktivt och även öka engagemanget genom 

att visa i siffror hur många gånger gruppen agerat innovativt. Detta svar styrks av 

den fakta som tagits fram, där en viktig del för att öka medarbetardriven 

innovation är att ett engagemang ska finnas i gruppen.  

 

Svaret på den andra frågeställningen är att verktyget bör vara flerfärgat enligt 

medarbetarna. Även detta svar styrks av teorin som tagits fram som visar på att 

starka färger verkar motiverande på en arbetsplats. 

 

Något som är viktigt att nämna är att resultaten som erhållits ur enkätsvaren inte 

helt och hållet kan generaliseras trots att svaren styrks av den teori som tagits 

fram. Svaren är baserade på ett mindre antal medarbetare som hade möjlighet att 

närvara. Resultaten är därmed främst inriktade till företaget då det var företagets 

medarbetare som involverades gällande synpunkter kring koncepten. Hade 

produktutvecklingsprocessens steg följts helt och hållet och konceptvalet gjorts 

med konceptvalsmetoder som beskrivits ovan hade det eventuellt blivit mer 

generaliserbart, men hade i stället utmynnat i ett förslag på verktyg som 

medarbetarna inte var direkt förtjusta i. Intressant att nämna gällande detta är att 

det först gjordes ett konceptval med hjälp av multiröstning med uppdragsgivare, 

som enligt Ulrich och Eppinger (2012) är en konceptvalsmetod, vilket resulterade 

i att koncept 1 (Handen) blev vald. Resultatet togs i beaktning men det bestämdes 

att komplettera med enkätfrågor. I enkätsvaren fick koncept 1 endast två röster där 

frågan var om konceptet skulle fungera som en påminnelse i det vardagliga arbetet 

för att bli mer innovativ. Det anser projektgruppen indikerar att vissa metoder i 

produktutvecklingsprocessen måste ändras, utökas eller kompletteras för att passa 

mer innovativa projekt.  
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6 DISKUSSION 

Observation 

Observationens syfte var att ge projektgruppen mer insikt i hur arbetsdagarna såg 

ut för personalen såg ut på avdelningen. Både uppdragstagarna och företagets 

uppdragsgivare hade som tidig tanke att om verktyget passade rörliga arbeten, 

skulle det även kunna implementeras på mer stillasittande arbeten. Det som i 

stället iakttogs av gruppen var att medarbetarna hade tid att exempelvis sitta ned 

på kontoret under ett antal tillfällen. Det fanns alltså en plats att återkomma till 

under dagen. 

 

Ett problem med observationen var att projektgruppen fick berättat av 

enhetschefen att observationen skulle ske på den lugnaste avdelningen av 

äldreboendet. Projektgruppen fick då bilden av att det arbete som ansågs rörligast 

inte var speciellt rörligt eller stressigt, vilket eventuellt inte stämmer överens med 

verkligheten.  

 

Det som observationen utmynnade i var insikten att det valda området inte hade 

någon stor betydelse för hur det framtida verktyget skulle utformas. Hade 

avdelningen varit så rörlig som det antogs från början, hade ett verktyg placerat i 

ett personalrum inte varit optimalt.  

 

Enkät 1 

I och med resultaten från enkät 1 (se bilaga 11) insåg projektgruppen att det inte 

hade gett någon större klarhet i projektet. Detta för att övervägande del av svaren 

var mer positiva till den egna innovationen/kreativiteten än vad som väntades. Att 

projektgruppen från början hade en uppfattning om huruvida svaren rimligtvis 

skulle bli, berodde på att handledaren på företaget berättade att innovation på 

samtliga arbetsplatser behöver förhöjas. Enligt handledaren utnyttjar medarbetare 

sällan sin fulla potential gällande kreativitet. Även projektgruppen var av den 

uppfattningen – av egna erfarenheter inom liknande arbeten – att människan 

generellt är lat och gärna gör ”som det alltid har gjorts”. Projektgruppen ansåg 

därför att svaren i dessa enkäter inte var till någon större hjälp i arbetet framåt. 

Dialoger med handledare på både skolan och företaget fick leda projektet vidare.  

 

En intressant iakttagelse som gjordes i och med dessa enkäter var att all personal 

som besvarade enkäterna generellt svarade relativt högt på frågan ”Hur 

innovativ/kreativ känner du dig i ditt arbete?” (på en skala där 1 innebar ”inte alls” 

och 10 innebar ”väldigt”), medan samma personer svarade relativt lågt (i 

jämförelse) inom samma skala på frågan ”Hur innovativa tror du andra är på din 

arbetsplats?”. Det innebär alltså att de själva anser sig som innovativa och kreativa, 

men tycker inte att andra på samma arbetsplats är det.  

 

En annan intressant iakttagelse var att de fåtal som svarat ”nej” på frågan ”Känner 

du att du får utlopp för din innovation/kreativitet på din arbetsplats?” ändå har 

svarat väldigt högt på frågan ”Hur innovativ/kreativ känner du dig i ditt arbete?”. 

De har dessutom kryssat för många av alternativen under frågan ”På vilket/vilka 

sätt anser du att du är innovativ/kreativ?”, där alternativen var: Kommer med egna 

idéer, Uppmuntrar andras idéer, Ställer nyfikna frågor, Uppmuntrar nyfikna frågor 

och Vågar testa nya idéer.  
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Detta var en stor indikation på att svaren inte gick att använda i ett fortsatt arbete, 

då de helt enkelt motsa sig själva. Det kan antingen bero på att de som besvarade 

enkäten inte förstod frågorna eller att de inte gjorde enkäten noggrant.  

Syftet med enkäten var som sagt att få mer inblick i hur personalen själva tyckte 

att de fick utlopp för sin kreativitet i sitt arbete, för att projektgruppen skulle ha en 

måttstock att gå efter i senare delar av arbetet.  

 

Enkät 2 

En kort presentation hölls på företaget där de anställda som närvarade under 

presentationen skulle få svara på en kortare enkät. När resultaten sammanställts 

såg projektgruppen att övervägande del var positivt inställda till projektet. Det 

som var lite mer spritt var vilket av koncepten som skulle vara lämpligast.  

 

I enkäten fanns två frågor som var relativt lika varandra; fråga tre: ”Om svaret var 

”ja” ovan, vilket/vilka av förslagen tror du skulle kunna fungera som en 

påminnelse för dig i ditt vardagliga arbete?” och fråga fem: ”Vilket av de olika 

förslagen tyckte du personligen om mest?”. Fråga tre syftar till att få reda på 

vilket av koncepten som de anställda generellt trodde skulle gynna företagets 

innovation bäst, medan fråga fem enbart handlar om den personliga åsikten. 

Projektgruppen har valt att utgå ifrån den personliga åsikten hos de anställda i det 

fortsatta arbetet, eftersom projektgruppen ansåg att det var viktigt att 

medarbetarna kände ett personligt engagemang i verktyget.  

 

Resultatet av enkätundersökningen tydde på att det var konceptet 

”Innovationsräknaren” som de anställda trodde skulle gynna dem själva i sina 

arbeten med avseende på innovativt och kreativt tänkande. Detta går även i linje 

med projektgruppens hypotes som var att ”Innovationsräknaren” skulle vara det 

mest omtyckta konceptet. Det på grund av att det är det mest interaktiva verktyget 

av samtliga och dessutom att gruppen tror på den uppmuntrande effekten av att se 

hur många gånger som ett arbetslag faktiskt har tänkt eller gjort innovativa saker. 

 

Ett annat koncept som fick hög ranking av medarbetarna på företaget var det som 

kallas för ”Tärningen”. Detta tror projektgruppen beror på att det är en produkt 

som redan finns (dock inte med samma innebörd), vilket gör att det eventuellt 

känns tryggt för medarbetarna att implementera den i sina arbetsliv. Gruppen tror 

även att det beror på att den är enkel att använda och förstå vilket även det spelar 

in i att människor eventuellt är mer öppna till att försöka använda sig av 

produkten. 

 

Vad det gäller färgen på den framtida produkten var det inte lika tydligt vilken 

färg som medarbetarna trodde skulle främja innovationen bäst, då det är väldigt 

individuellt. Projektgruppen tror även att de som besvarat enkäten eventuellt 

svarade den färg de personligen tycker bäst om, snarare än den färg de tror kan 

gynna innovationen mest. Ett antal medarbetare trodde att färgen grön skulle 

gynna innovationen bäst och det tror projektgruppen beror på att färgen grön 

generellt associeras till positiva saker (exempelvis att när en fråga svaras rätt på, 

brukar det markeras med grönt, medan ett fel svar markeras med rött). Många av 

de som besvarade enkäten ville att produkten skulle ha många olika färger, vilket 
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gruppen tror beror på att många färgglada färger kan verka uppiggande och att 

produkten dessutom syns bättre då, än om den är en mer dov färg.  

 

En intressant kommentar av en medarbetare som dokumenterades var att inte 

använda grönt och rött, då det finns personer som är färgblinda. Gruppen anser 

dock att det inte nödvändigtvis är ett problem, så länge inte båda färgerna används 

tillsammans och då symboliserar olika funktioner, om ingen beskrivning finns. 

Det är dock absolut något att ta hänsyn till i fortsatt arbete. 

 

Syftet med den andra enkäten var alltså att få in data om de anställdas personliga 

åsikter hos de olika koncepten, för att kunna anpassa verktyget efter de som i 

slutändan ska använda den – kunderna. Detta gav alltså insikt i hur det fortsatta 

arbetet med det verktyg som ska främja innovationen och kreativiteten på 

företaget ska fortlöpa.  
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

7.1 SLUTSATSER 

Målet med projektet var att ta fram ett förslag på ett framtida verktyg som 

företaget sedan själva skulle kunna arbeta vidare med, vilket också uppnåddes. 

Även frågeställningarna blev besvarade under arbetets gång. Det som hade varit 

intressant, men inte går i just det här fallet då projektet bara pågått under 20 

veckor, är att mäta hur mycket innovationen ökade hos företaget i och med 

användandet av innovationsräknaren. Om projektet hade varit längre hade en 

fysisk prototyp kunnat tas fram som har samtliga funktioner som 

Innovationsräknaren ska ha, vilket hade gjort att den även kunde testas i 

praktiken. Då hade räknaren kunnat placeras ut på en avdelning och användas 

under en period. Ytterligare enkätundersökningar eller intervjuer hade då kunnat 

göras för att se om innovations- och kreativitetsnivån höjts hos avdelningen. För 

att åstadkomma detta behöver Innovationsräknaren arbetas vidare med för att i 

praktiken kunna fungera.  

 

Både Koncept A och Koncept B är likvärdiga, med den största skillnaden i 

designen. Tanken är att företaget ska få välja hur det fortsatta arbetet ska gå till – 

om kombination av båda koncepten ska göras, enbart välja ett av dem eller helt 

enkelt bara ta avstamp i något av dessa för att utveckla en ytterligare variant.  

 

Det som visade sig tydligt var att det är viktigt att ta in användarna tidigt i 

processen. I en traditionell produktutvecklingsprocess utgår projektgruppen från 

egna erfarenheter och idéer, fastän gruppen borde tagit hänsyn till användarna 

redan i början. En slutsats som kan dras av detta är att 

produktutvecklingsprocessens metoder inte är helt lämpat för radikala 

innovationer. Produktutvecklingsprocessen bygger på att projektmedlemmar ska 

stå för merparten av idéer, vilket gör att idéer som användare och kunder har inte 

får utrymme. Processen möjliggör inte användarinvolveringar i den kontext som 

produkten används eller är tänkt att använda, vilket kan leda till att latenta behov 

förbises. Processen är även beskriven som en linjär metod, vilket är motsatsen till 

vad innovation är, då det är ett mycket iterativt arbete.  

 

Ytterligare en slutsats är att svaren på frågeställningarna och det slutgiltiga 

förslaget på verktyg inte löser hela problemet, då det finns fler viktiga faktorer för 

att innovation ska fungera på ett bra sätt i en organisation. Att öka innovationen i 

en organisation eller företag kräver mer än bara ett verktyg, men det kan vara en 

hjälp på vägen. Detsamma gäller vilken färg som lämpar sig bäst för verktyget. 

Det ska endast ses som en vägledning i hur ett verktyg kan utformas färgmässigt, 

men löser inte heller hela problemet kring önskad ökad innovation. 

 

7.2 REKOMMENDATIONER 

För vidare arbete med önskad ökad innovation på ett företag anser projektgruppen 

att fler delar måste ses över på ett företag för att få önskad effekt. Faktorer som 

Aasen och Amundsen (2011) beskriver är viktiga för att få det att fungera är bland 

annat stödjande ledning och samarbete. Andra faktorer som engagemang, tillit, 

trygghet, tolerans, öppenhet, uppmuntran med flera är också mycket viktigt för att 
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åstadkomma medarbetardriven innovation (Aasen och Amundsen, 2011). Detta 

anser projektgruppen som något som måste tas i beaktning, då verktyget endast 

kan verka som ett hjälpmedel och inte en lösning på problemet. Ytterligare studier 

inom detta området är därför rekommendationer för att öka kunskapen. 

 

För att öka kunskapen inom området gällande tidig och djup användarinvolvering 

som utvecklingsprocessen för en tjänsteinnovation möjliggör kan ytterligare 

studier göras inom detta område. Ämnet Tjänsteinnovation behandlar detta där 

tidig användarinvolvering är en del av utvecklingsprocessen som möjliggör 

utforskandet av latenta behov som kan mynna ut i intressanta aspekter, där värdet 

av en produkt eller tjänst skapas tillsammans med användare och kunder 

(Kristensson, Gustafsson och Witell, 2016). 
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9 BILAGOR  
 

BILAGA 1 – Direktiv från företaget 

 

Vi vill med hjälp av en pryl påminna medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern 
om ”rätt” beteende för att främja kreativitet och innovation. 

Hur vi människor interagerar med varandra är centralt för innovation. Varje 
person behöver ta ansvar för hur vi är i möte med andra människor i varierande 
situationer. Medarbetare och chefer i Eskilstuna kommunkoncern har ansvar för 
att leda andra (kunder, brukare, invånare, medarbetare, chefer, 
underleverantörer, samarbetspartners m.fl.) genom att vara ett gott exempel på 
RÄTT förhållningssätt och beteende för att varje möte blir bästa möjliga. 

Prylen kan ta hänsyn till grafiska manualen, tex vid färgval. 

Det som är viktigast att prylen påminner om är: 
När någon kommer med en idé ska du bygga på den andras idéer (inklusive 
tankar och känslor) med principen ”Ja! Och…, som om det vore 
improvisationsteater.  

Det skulle kunna förknippas med en gest typ  

  

Med ”Ja och” vill vi förstärka två beteenden: 

1.       Att människor prestigelöst vågar bidra med sina idéer, dela dem med andra. Det är 
bra att ”provtänka” ihop med andra genom att säga idéer högt utan att de behöver 
vara ”färdigtänkta”. 

2.       Att människor bygger på varandras idéer med principen ”Ja! Och… som om det vore 
improvisationsteater.  

Varför är ”Ja och” viktigast?  

Det bygger tillit i grupper och främjar kreativitet. Det gör att människor mer 
vågar gå utanför sin komfortzon. Eskilstuna kommunkoncern vill uppmuntra alla 
som jobbar här att gå utanför sin komfortzon ut i sträckzonen och att uppmuntra 
våra kollegor att göra detsamma. 



 

 

Att vara i komfortzonen betyder att du vet: 

• Vad du ska göra 

• Hur du ska göra det 

• Vad resultatet blir 

Här behövs inget mod för här är det riskfritt 
att vara. Våra komfortzoner är olika stora 
och den rymmer olika saker från person till 
person.  

I sträckzonen däremot behövs mod. Utmana dig själv, bege dig hit ibland. Här 
sker utveckling när du provar nya sätt att göra saker på eller provar att göra 
något helt nytt, experimenterar när du utför dina arbetsuppgifter. När du vågar 
kliva ut i sträckzonen gör du din komfortzon större. 

Orädd – Stor komfortzon  

Modig – Vågar kliva ut i sträckzonen 

Några fler tankar  

• För att ge prylen liv kommer vi att koppla den till händelser, aktiviteter, 
tjänster, belöningar etc… 

• I kommunikation om prylen kanske den ska interagera med filurerna. 
Filurerna är illustrationer som symboliserar Modiga medarbetare i Eskilstuna 
kommunkoncern. Några exempel på filurer: 

   

 

•         Hur skulle det vara om det fanns möjlighet att bygga på sin pryl, förtjäna fler delar 
genom att göra något. Det skulle kunna vara en belöning med ett symbolvärde 
kopplat till tjänster, att jag får förtjäna pryldelarna. 

Eventuell nästa ”nivå” för prylen 

I så fall… skulle nästa pryldel symbolisera beteenden som 
handlar om att vara intresserat nyfiken. Tex ställa klargörande 
frågor, ifrågasätta det rådande/norm/hur vi gör något/varför. 
Nicke nyfiken och rumpnissarna är inspiratörer.  



 

 

BILAGA 2 – Enkät 1 
 

 
Enkät 1 

Vi är två studenter som gör ett examensarbete på Mälardalens Högskola. Tillsammans med Annakarin på 
Eskilstuna Kommun har vi utvecklat en idé. Denna idé vill vi nu med hjälp av er göra så bra som möjligt. Idén 
handlar främst om innovation som definieras som en ny idé. Det kan vara en produkt, en tjänst, teknologi 
etc.  
 
Fyll i enkäten så sanningsenligt som möjligt. Enkäten är anonym och är inte till för att döma er, utan för att 
hjälpa oss i vårt examensarbete. 
 
Kontakta oss 
Namn: Linnéa Forsgård 
Telefon: 070 496 96 04 
E-post: lfd15003@student.mdh.se 
 
Namn: Ylva Vabulis 
Telefon: 076 812 08 10 
E-post: yvs15001@student.mdh.se 
 
 

1. Hur innovativ/kreativ känner du dig i ditt arbete? 

(Där 1 är ”inte alls”, och 10 är ”väldigt”) 

 
1        2       3        4        5        6        7        8        9        10 

 
 

2. På vilket sätt anser du att du är innovativ/kreativ? 

(Du får välja fler alternativ samt lägga till under rubriken ”annat”) 

 
Kommer med egna idéer        Uppmuntrar andras idéer        Ställer nyfikna frågor  
 
Uppmuntrar nyfikna frågor Vågar testa nya idéer  
 
Annat: ______________________________________________________ 

 
 

3. Känner du att du får utlopp för din innovativitet/kreativitet på din arbetsplats?  

 

Ja   Nej   

 
 

4. Hur innovativa tror du att andra på din arbetsplats är? 

(Där 1 är ”inte alls”, och 10 är ”väldigt”) 

 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
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BILAGA 3 – Enkät 2 
 
 

 
Enkät 2 
 
Vi vill nu med er hjälp försöka få svar på frågor som vi har angående de olika förslagen som presenterats för 
er. Tanken är att ni bland annat ska få svara på ifall ni fick någon/några favoriter och om ni har några tankar 
kring förbättringsmöjligheter. Vårt jobb är sedan att läsa och analysera de olika svaren, och fortsätta arbetet 
framåt i jakten på att ta fram en produkt som ska främja innovation och kreativitet hos medarbetare. 
 
Fyll i enkäten så sanningsenligt som möjligt. Enkäten är anonym och ni får gärna anteckna på de tomma ytor 
som finns på pappret om ni har några andra åsikter. Vi tar gärna emot åsikter, kritik och liknande då det 
skulle hjälpa oss framåt i vårt examensarbete. 
 
Kontakta oss 
Namn: Linnéa Forsgård 
Telefon: 070 496 96 04 
E-post: lfd15003@student.mdh.se 
 
Namn: Ylva Vabulis 
Telefon: 076 812 08 10 
E-post: yvs15001@student.mdh.se 
 
 

1. Vilken av färgerna tror du skulle påminna dig bäst om att tänka mer innovativt/kreativt? 

 

Rosa      Grön    Svart Orange  Olika färger på ett förslag  
 
Spelar ingen roll  
 
 
 
2. Tror du att något av de olika förslagen skulle kunna fungera som en påminnelse för dig att tänka 

mer innovativt i ditt vardagliga arbete? 

 
Ja   Nej 
 
 
 

3. Om svaret var ”ja” ovan, vilket/vilka av förslagen tror du skulle kunna fungera som en 

påminnelse för dig i ditt vardagliga arbete?  

 
Förslag 1 (Box för plasthandskar)   Förslag 2 (Innovationsräknaren)  
  
Förslag 3 (Utstickaren)   Förslag 4 (Tärning) 

 
Förslag 5 (Handen)
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4. Tror du att utformningen på den framtida produkten är viktigt? 

 
Ja   Nej 
 
 
 

5. Vilka av de olika förslagen tyckte du personligen mest om? 

 
Förslag 1 (Box för plasthandskar)   Förslag 2 (Innovationsräknaren)  
  
Förslag 4 (Utstickaren)   Förslag 5 (Tärning) 

 
Förslag 6 (Handen) 

 
 
 

6. Om du fick välja fritt och sätta ihop något/några förslag (och funktioner) med varandra, vilka 

skulle du vilja kombinera med varandra? 

 
Svar: _______________________________________________________________________ 

  



 

 

BILAGA 4 – Första utkast av konceptgenerering 
 
 
Konceptgenerering 
 
Handen 
En hand som rör sig som har leder. Man kan vrida och böja på handled, fingrar 
och så vidare. Kan placeras som en tumme upp till exempel på ett möte. Annars 
kan man sitta och vrida och vända på den i olika samtal.  
 
Rörlig mojäng  
Olika delar i olika former. Någon led, någon skruv, någon knapp. Samma som 
med handen. Vi tänker oss att man kanske låter tankarna löpa mer fritt när man 
har något att pilla på samtidigt som man tänker. 
 
Gubbe 
En liten figur som man kan röra på. Till exempel ställa den på händer eller sätta 
den på en bordskant. Kan också vara ett hjärta mer armar och ben eller något 
helt annat. 
 
Rund boll 
En boll i olika skikt som går att vrida på. Siffror och bokstäver på. Behöver man 
kan man bilda olika bokstavs- och sifferkombinationer.  
 
Kom-ihåg-lådan 
Finns mer information i broschyren. Men i korta drag en låda med olika redskap i 
som på ett eller annat sätt ska placeras i folks kläder. 
 
Filurer  
Olika filurer inom olika arbetsområden. Exempelvis en filur som skadat sig inom 
vården eller liknande. Placerad på något ställe där den syns. Eventuellt att den 
byter plats då och då, så hjärnan inte börjar sålla bort den.  
 
Magic 8 Ball 
Man skakar den och har olika budskap i. Exempelvis riskzonen, tummen upp, 
uttrycket ”Ja! Och…” 
 
Tärning 
Samma princip som ovan. 
 
Något som sitter på nån annan 
Man behöver inte nödvändigtvis se något på sig själv för att bli påmind, det kan 
lika gärna vara på någon annan. Kan appliceras på i princip alla idéer. Till exempel 
något att fästa på tröjan. 
 



 

 

Pennor 
Pennor försvinner och vandrar mellan personal mycket. Något man kan sätta på 
pennan som påminner om att vara innovativ. 
 
Någon slags huvudbonad 
Svårt att tvinga folk att ha den på sig, men eftersom smycken inte är tillåtet på 
exempelvis hemtjänst och liknande kanske något på huvudet är bättre? 
Hårspänne? 
 
Klocka 
En klocka som vibrerar eller har en skärm av något slag. Vibration för att 
påminna om tankesättet. Kanske visa riskzon eller tummen upp på skärmen. 
 
Ryggsäck eller annat 
Som tidigare nämnt behöver inte påminnelsen komma från något på ens egen 
kropp, utan man kanske ser någon annans ryggsäck och blir påmind.  
 
Skal, berlock, annat till mobiltelefon 
Vanligt att kolla klockan på telefonen, istället för på ett armbandsur. Varje gång 
man tar upp telefonen så ser man påminnelsen. Många plockar upp telefonen ur 
fickan väldigt många gånger per dag. 
 
Armband 
Något slags armband som det kan hänga berlocker på. Dessa kan man förtjäna på 
olika sätt. Oklart hur och dessutom ett problem i arbeten där smycken inte är 
tillåtna. 
 
Trygghet 
Viktigt att känna sig trygg i en grupp för att kunna arbeta bra tillsammans med 
dessa. För att innovation ska fungera behöver medarbetare våga presentera sina 
nya idéer. Därför behövs psykologisk trygghet i organisationen. Ett hjärta 
symboliserar ofta trygghet. Kan kombineras med andra idéer. 
 
Boxen för plasthandskar 
Något som ofta används (speciellt inom det valda området äldreomsorgen) är 
plasthandskar. Något skulle kunna göras med boxen, då den ofta syns för de 
arbetande.  
 
”Rubikskub” eller liknande 
Grundidén är att en rubikskub från början bara var en kub som någon sedan 
tyckte att man skulle kunna vrida på i olika riktningar. Samma tänk här fast med 
våra egna spelregler. Behöver inte nödvändigtvis vara en kub heller utan kan 
vara en helt annan form. 
 
Någonting som rör sig 
Varje gång man kommer på något så rör/flyttar men på grejen. Då kan ett helt 
arbetslag ha samma figur/produkt. Ser man då varje gång man ser grejen att den 



 

 

flyttat sig och det aldrig är man själv som flyttar den inser man att man kanske 
inte tänker så innovativt och börjar anstränga sig lite mer.  
 
Nyckelring 
Förklarar sig självt. Kan kombineras med andra idéer. Till exempel den rörliga 
mojängen. 
 
Räknar antalet gånger man tänker innovativt 
Antingen med siffror eller med ett ljud (eller kombinerat). En sak som man slår 
på/drar i/trycker på så kommer ljudet eller siffran. Ser man då i slutet av dagen 
att det står 55 men man själv inte slagit på den en enda gång så blir man 
inspirerad att göra bättre ifrån sig. Eller som med ljudet blir man inspirerad för 
att man hör i realtid när någon kommit på nåt.  
Variant: Ha en varsin mojäng så man kan jämföra i slutet av 
dagen/veckan/månaden. Kan trigga andra. Annars ha en stor gemensam med 
varje anställds namn ovanför räknaren, så ser man hur det går för andra blir man 
triggad. Liknande stegräknare. 

 

  



 

 

BILAGA 5 – Tärning 

 
  



 

 

BILAGA 6 – Box för plasthandskar 

 
  



 

 

BILAGA 7 – Handen 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
  



 

 

BILAGA 8 – Innovationsräknaren (första konceptet) 

 
  



 

 

BILAGA 9 – Utstickaren

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 10 – Sammanställning enkät 2 

 

Enkät 2 
 
Fråga 1: Vilken av färgerna tror du skulle påminna dig bäst om att tänka mer 
innovativt/kreativt? 
 
Röd – 1 
Grön – 4 
Kommentarer: 

• Beroende på vilken grej det är, enfärgad eller fler. Fler glada (klara) färger är bra 

om det passar grejen. Färg är viktigt! 

Svart – 0 
Gul – 1 
Kommentarer: 

• ”Gul, men det spelar egentligen ingen roll, bara den syns ordentligt” 

Orange – 2 
Blå – 1 
Rosa – 0 
Olika färger på ett förslag – 5 
Kommentarer: 

• Orange och rosa 

Spelar ingen roll – 2 

 
Fråga 2: Tror du att någon av de olika förslagen skulle kunna fungera som en 
påminnelse för dig att tänka mer innovativt i ditt vardagliga arbete? 
 
Ja – 13 
Nej – 2 

 
Fråga 3: Om svaret var ”ja” ovan, vilket/vilka av förslagen tror du skulle kunna 
fungera som en påminnelse för dig i ditt vardagliga arbete? 
 
Förslag 1 (Box för plasthandskar) – 2 
Förslag 2 (Innovationsräknaren) – 7 
Förslag 3 (Utstickaren) – 4 
Förslag 4 (Tärning) – 6 
Kommentarer: 

• Gillade konceptet. Enkelt, lätt att förstå, ta till sig 

Förslag 5 (Handen) – 2 

 
Fråga 4: Tror du att utformningen på den framtida produkten är viktig? 
 
Ja – 12 
Nej – 1 

 
Fråga 5: Vilket av de olika förslagen tyckte du personligen om mest? 



 

 

 
Förslag 1 (Box för plasthandskar) – 0 
Förslag 2 (Innovationsräknaren) – 6 
Förslag 3 (Utstickaren) – 4 
Förslag 4 (Tärning) – 5 
Förslag 5 (Handen) – 2 

 
Fråga 6: Om du fick välja fritt att sätta ihop något/några förslag (och 
funktioner) med varandra, vilka skulle du då vilja kombinera med varandra? 
 

• Förslag 2 är bra då det är den mest interaktiva produkten. Men den kan behöva 

utvecklas för fler funktioner + att den ”sköter” sig själv. Bidrar till insikter genom 

att se vad andra gjort 

• Förslag 2 + 3 

• Tokig tanke: Boxen + handen = för viss verksamhet. Tror mest på tärningen 

• Förslag 4 och 5 för att ha med vid möte som hjälp för att starta upp eller komma 

vidare 

• Förslag 2 o 4 

• Om vi ”laddar” något, en bild ett föremål med uppmaningen att tänka 

innovativt, så kommer den/det satta objektet ge oss tankarna om innovativt 

tänkande 

• Undvik röd och grön (färgblindhet) 

• Innovationsräknaren och utstickaren 

• Handen och utstickaren eller handen + boxen som en vante med symboler 

• Utstickaren med räknaren + bilder 

  



 

 

BILAGA 11 – Sammanställning enkät 1 

 

Enkät 1 
 
Fråga 1: 
1 – 0 
2 – 0 
3 – 0 
4 – 1 
5 – 1 
6 – 2 
7 – 2 
8 – 1 
9 – 7 
10 – 1 
 
Fråga 2: 
Kommer med egna idéer – 13 
Uppmuntrar andras idéer – 11 
Ställer nyfikna frågor – 12 
Uppmuntrar nyfikna frågor – 6 
Vågar testa nya idéer – 14 
Annat – 0 
 
Fråga 3: 
Ja – 12 
Nej – 2 
En som ej svarat alls 
 
Fråga 4: 
1 – 0 
2 – 1 
3 – 1 
4 – 1 
5 – 3 
6 – 1 
7 – 5 
8 – 1 
9 – 1 
10 – 0 
En som ej svarat alls 

  



 

 

BILAGA 12 – Innovationsräknaren (koncept A) 



 

 



 

 

  



 

 

BILAGA 13 – Innovationsräknaren (koncept B) 



 

 



 

 

 
 


