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Sammanfattning 

För att ta tillvara på både intern och extern kompetens finns möjligheten att bedriva 

teknologiutvecklingsprojekt tillsammans med universitet, institut, leverantörer, industriaktörer och 

till och med konkurrenter. Att låta kompetens och idéer flöda in och ut ur organisationen benämns 

som öppen innovation, vilket är ett begrepp som fått stort genomslag. Oavsett om utvecklingen går 

mot en mer öppen forskning tillsammans med andra parter eller mot stängd forskning, det vill säga 

intern forskning, är det viktigt att förstå vad som ger ett projekt förutsättningar att bedrivas öppet 

eller stängt.  

Syftet med denna studie har varit att utveckla ett beslutsstöd som kan underlätta underbyggda 

beslut gällande öppenhet i teknologiutvecklingsprojekt. I studien har en hypotes formulerats om att 

teknologiutvecklingsprojekt kan delas in i olika nivåer av mognadsgrad, där det i respektive nivå 

existerar beslutsaspekter angående vilka förutsättningar som finns för projektets öppenhet. Genom 

att studera 10 teknologiutvecklingsprojekt av varierande mognadsgrad på studiens fallstudieföretag 

Scania har hypotesen sedan testats. De studerade projekten har varit både öppna och stängda 

projekt och representerat sju avdelningar på Scania. 

Resultatet i studien visar att det finns tre kategorier av frågeställningar lämpliga för ett beslutsstöd: 

projektkaraktär, omvärldsläge och resurser. Dessa kategorier har använts för att skapa ett förslag till 

beslutsstöd för Scania. Beslutsstödet har visat sig ha relevans vid två delar av beslutsprocessen. Först 

vid framtagning av projektbeskrivning, vilket är då projektformatet och dess aktörer bestäms, och 

sedan vid milstolpar under projektgenomförandet där projektets förutsättningar revideras. Det har 

utifrån denna studie inte varit möjligt att finna några variationer i beslutsaspekter beroende på vilken 

mognadsgrad som projektet befinner sig i. Detta har inneburit att alla beslutsaspekter anses 

relevanta i samtliga studerade mognadsgrader.  

Vidare har studien resulterat i rekommendationer för Scania gällande möjligheter till 

vidareutveckling av den befintliga processen för forskningsprojekt, lämpliga verktyg för klassificering 

av mognadsgrad samt fortsatt arbete med öppen innovation. 
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Abstract 

In order to make use of both internal and external knowledge, there is a possibility to manage 

technology development projects together with external partners. Potential partners can be 

universities, research institutes, industry partners and even competitors. Allowing knowledge and 

ideas to flow in and out of the organisation is called open innovation, which is a term that has had a 

breakthrough in the industry. Regardless if the future moves towards research with more open 

collaborations or not, it will be essential to understand what influence the conditions for open or 

closed innovation. 

The aim of the study has been to develop a decision support in order to facilitate the decisions on 

openness in technology development projects. In this study, a hypothesis has been formulated 

stating that technology development projects can be divided into different levels based on 

technology maturity. Within these levels, there are different factors that influence the conditions for 

openness. By studying ten technology development projects at the vehicle and engine manufacturer 

Scania, the hypothesis has been tested. The studied projects have been both open and closed and 

represent seven of the departments at Scania. 

The result of the study is that there are three categories of questions suitable for decision support: 

Project Characteristics, Competitive Situation and Resources. These three categories have been used 

to create a suggestion for a decision support tool at Scania. The tool has turned out to be relevant in 

two parts of the decision process. Firstly when developing a project plan, where the project format 

and involved actors are defined. Secondly at milestones during the project, in order to revise the 

conditions for openness. During this study, no variation of the factors between maturity levels has 

been found. Due to this, all of the identified factors can be considered relevant for all studied 

maturity levels. 

The study has further resulted in recommendations for Scania concerning opportunities to further 

develop their process for technology development projects, suitable tools for classification of 

maturity levels and to carry on working with open innovation. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en introduktion till problemområdet och dess relevans samt presenterar studiens 

syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Konstant ställs krav på att produkter ska bli bättre, vilket påskyndar företags utveckling från idé till 

marknad. Ett företag måste kunna ta tillvara på nya teknologier, implementera teknologierna i nya 

produkter och introducera dessa på marknaden på ett effektivt sätt för att vara konkurrenskraftiga 

(Badawy, 2009). Forskning och utveckling (FoU) går att dela upp i två större delar där första delen är 

teknologiutveckling, ibland kallat förutveckling, vilket följs utav produktutveckling, se Figur 1.  

 
Figur 1: Forskning och utveckling uppdelat i dess två huvuddelar. 

Teknologiutveckling är enligt Cooper (2006) projekt där resultatet är nya kompetenser, teknologier, 

tekniska möjligheter eller tekniska plattformar. Exempel på teknologiutveckling kan vara 

basforskning, vetenskapsprojekt och tillämpad forskning. Teknologiutvecklingsprojekt för sedan sitt 

resultat vidare till produktutvecklingsprojekt där teknologin används för att skapa nya förbättrade 

produkter eller processutvecklingsprojekt för att förbättra företagets processer (ibid.). 

Teknologiutveckling skiljer sig på många sätt från produktutveckling och Cooper (2006) visar 

exempelvis på hur teknologiutvecklingsprojekt prioriteras ned om de inte hanteras separat från 

produktutvecklingsprojekt. Teknologiutveckling innehåller också större osäkerhet då man vid 

projektstarten inte vet vad projektet kommer att resultera i (Högman & Johannesson, 2013). 

Beslutsunderlaget under teknologiutveckling kan vara begränsat. Det är därför viktigt att hantera 

teknologiutveckling och produktutveckling separat. 

Att utföra forskning och utveckling utifrån sin egen teknologibas, via egen teknologiutveckling och 

produktutveckling fram till produkter på sin egen marknad beskrivs enligt Chesbrough (2012) som 

den klassiska stängda modellen.  Chesbrough visar vidare att det har skett en förändring där allt fler 

företag öppnar upp sin utveckling för att ta vara på externa resurser, kompetens och innovationer 

samtidigt som det ger bättre utväxling på interna resultat vilka externt kan generera värde tillbaka till 

företaget (ibid.). Ett uttryck för detta nya öppna tankesätt är öppen innovation (Chesbrough, 2003a). 

Att ta in extern innovation, kompetens eller resurser till sin interna forskning och utveckling, härefter 

kallat ingående innovation, bygger på tankesättet att ”alla smarta personer jobbar inte för oss” vilket 

väcker frågor om hur och när det är relevant att ta vara på dessa externa tillgångar (ibid.). Under 

forskning och utveckling skapas många typer av interna resultat så som kompetens, nya idéer, 

patent, teknologier och produkter vilka vissa aldrig når marknaden. Detta kan ses som förlorad 

potential eftersom man inte tar till vara på allt värde som skapas (Chesbrough, Vanhaverbeke & 

West, 2006). Genom att tillåta dessa resultat att få växa externt, härefter kallat utgående innovation, 

kan eventuellt leverantörer, andra branscher, kunder och till och med konkurrenter skapa ytterligare 

värde för flera parter, istället för att resultatet ska ligga outnyttjat internt. Men det finns risker och 

svårigheter med att öppna upp sin forskning och utveckling. Det kan exempelvis leda till förlorad 

kontroll och förlorade kärnkompetenser (Enkel, Gassmann & Chesbrough, 2009). Framgången för 

företag ligger istället i att balansera öppen och stängd forskning och utveckling (ibid.). Enligt 

Teknologiutveckling Produktutveckling 



 

   
Sida 2 

 

Grönlund, Rönnberg Sjödin och Frishammar (2010) ligger utmaningen för att komma åt fördelarna 

med öppen innovation i att utveckla de befintliga aktiviteterna och processerna med öppna 

innovationsprinciper istället för att skapa något helt nytt. 

1.2 Problemdiskussion 
Öppen innovation i teknologiutvecklingsprojekt ger stora möjligheter men medför samtidigt 

svårigheter. Ännu finns det få modeller för att hantera när man ska vara öppen och när man ska vara 

stängd, och de befintliga modellerna är ännu i ett tidigt omoget stadie (Enkel et al., 2009). De 

befintliga modellerna har inte kunnat ge stöd för att utvärdera vilket val som är lämpligast vilket gör 

att många företag som deltar i öppna aktiviteter utsätter sig för stora risker samtidigt som de har 

svårt att ta vara på värdet i aktiviteterna (ibid.). Vidare uttrycker Enkel et al. (2009) att för mycket 

öppenhet kan leda till att den långsiktiga innovativa förmågan tappas och kärnkompetenser kan gå 

förlorade. Vilka beslutsaspekter, det vill säga aspekter som påverkar valet av öppenhet, vilka inverkar 

på beslutsfattandet och bör tas i beaktande under beslutsfattandet är inte känt. Beslutsaspekter kan 

även ses som frågeställningar vilka är centrala i att finna förutsättningar för öppenhet i 

teknologiutvecklingsprojekt. Då dessa är okända finns därför ett behov av att underlätta 

beslutsfattandet i teknologiutvecklingsprojekt relaterat till öppenhet. För att kunna utforma ett 

implementerbart beslutsstöd i teknologiutveckling bör den befintliga beslutsprocessen för 

teknologiutveckling stå till grund. 

Ett exempel på öppna forskningsprojekt med flera involverade aktörer är EU-finansierade projekt. 

Resurser inom forskningsprojekt i EU och nationell nivå fokuserar på att stimulera tidig forskning och 

öronmärker därför pengar till projekt med låg mognadsgrad (Vinnova, 2013a). Dessa resurser är 

därför bara tillgängliga för projekt inom denna mognadsgrad och ej sökbara för alla forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Denna typ av ingående innovation i form av forskningsprojekt är därför inte 

möjlig i alla projekt. Att veta när ett resultat är tillräckligt moget för att kunna exporteras är kritiskt 

för att minimera risk och minimera tiden till marknad (Stig, Högman & Bergsjö, 2011). Om utgående 

innovation inom teknologiutveckling sker vid låg mognadsgrad finns inte mycket resultat att 

exportera, medan hög mognadsgrad kan göra att resultatet kan gå direkt in i de senare delarna av 

produktutvecklingen. Det är därför rimligt att anta att de aspekter som beslutsfattare måste ta 

ställning till kan variera beroende på projektets mognadsgrad vilket gör det viktigt att kunna 

klassificera mognadsgrad. Beslutsaspekterna kan därför variera under de olika beslutspunkterna i 

beslutsprocessen. 

1.3 Syfte 
Utifrån diskussionen ovan har en hypotes formulerats om att teknologiutvecklingsprojekt kan delas 

in i olika nivåer av mognadsgrad, där det i respektive nivå existerar beslutsaspekter angående vilka 

förutsättningar som finns för projektets öppenhet. Studien syftar till att pröva hypotesen genom en 

empirisk studie i ett företag som bedriver teknologiutveckling samt beskriva hur ett beslutsstöd för 

dessa beslutsaspekter skulle kunna utformas. Beslutsstödet syftar till att hjälpa beslutsfattare att 

utvärdera om det är lämpligt att vara stängd eller öppen, det vill säga bedriva projekt internt utan 

externa aktörer eller om externa aktörer bör involveras. Nedan har studiens forskningsfråga samt 

delfrågor formulerats: 
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Forskningsfråga:  

Hur kan ett beslutsstöd för öppenhet i ett teknologiutvecklingsprojekt utformas i olika 

mognadsgrader? 

Delfrågor: 

- Hur kan utformningen av beslutsprocesser i teknologiutveckling beskrivas?  

- Hur kan klassificering av mognadsgrad i teknologiutveckling beskrivas? 

- Vad karaktäriserar beslutsaspekter för ingående och utgående innovation i olika mognadsgrader? 

 

Litteraturen angående öppen innovation i relation till mognadsgraden i ett projekt är idag begränsad 

även om intern kunskapsöverlämning i relation till mognadsgrad har beskrivits av Stig, Högman och 

Bergsjö (2011). Däremot har utgående och ingående innovation i relation till mognadsgrad inte 

behandlas. Denna studie syftar till att fylla luckan i litteraturen. 

1.4 Avgränsningar 
Studien fokuserar enbart på teknologiutvecklingsprojekt, även när samma avdelning eller 

projektgrupp leder forskning och utveckling hela vägen från teknologiutveckling till 

produktutveckling. I dessa fall analyseras bara projektet så länge det befinner sig inom 

teknologiutveckling. Studien undersöker problemområdet från ett internt perspektiv av det 

teknologiutvecklande företaget.  

Studien kan enbart identifiera viktiga beslutsaspekter och utforma dessa till lämpliga frågeställningar 

i lämpliga skeden i beslutsprocessen. Däremot kan studien inte kunna ge en djupare analys gällande 

dessa aspekters påverkan av projektet eller aspekternas korrelation, vilket beror på studiens 

begränsade tidsomfattning. 

1.5 Disposition 
Rapportens uppbyggnad och respektive kapitels innehåll beskrivs övergripande i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Rapportens övergripande disposition. 

Kapitel Innehåll 

2. Metod Beskrivning av studiens metodval, trovärdighet och genomförande. 

3. Teoretisk referensram Genomgång av litteraturstudie inom forskningsområdets tre 
huvudområden: beslutsprocess inom teknologiutveckling, öppen innovation 
samt mognadsgrad. 

4. Empiri - Nuläge Scania Presentation av det empiriska resultatet angående fallstudieföretagets 
beslutsprocess och klassificering av mognadsgrad. 

5. Empiri - Beslutsstöd Presentation av det empiriska resultatet för skapande av ett beslutsstöd. 

6. Analys Analys där den teoretiska referensramen och det empiriska resultatet 
jämförs för att kunna besvara forskningsfrågan och studiens syfte. 

7. Slutsats Svaret på forskningsfrågan och delfrågorna. 

8. Rekommendation Rekommendationer till fallstudieföretaget. 

9. Diskussion Sammanfattning av studiens bidrag till forskningen, författarens tankar och 
reflektioner samt rekommendationer angående fortsatta studier inom 
området. 

10. Referenser Referenslista 
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2 Metod 
Kapitlet beskriver studiens genomförande samt metodval och utformning och syftar till att öka 

förståelsen för hur problemområdet analyseras för att möta studiens syfte och besvara 

forskningsfrågorna. Avslutningsvis redogörs de val som gjorts i syfte att öka studiens trovärdighet. 

2.1 Genomförandemetod 
Studien har explorativt syfte och består av litteraturstudie, empiriska studier på ett fallstudie-företag 

samt analys där litteratur och empiri har jämförts. I litteraturstudien har tre områden studerats: 

öppen innovation, beslutsprocesser i teknologiutveckling samt mognadsgrad. Öppen innovation ger 

kontext till beslutsaspekter medan beslutsprocesser i teknologiutveckling och mognadsgrad ger ett 

teoretiskt ramverk för jämförelse med empiriskt data. Nedan, i Figur 2, beskrivs genomförande-

metoden linjärt tillsammans med en kort beskrivning av nyckelinnehållet i de olika delarna.  

                  
 

Figur 2: Linjär beskrivning av studiens genomförandemetod. 

För att ytterligare beskriva kopplingen mellan studiens olika delar, syfte, frågeställningar, litteratur, 

empiri och resultat har Figur 3 sammanställts: 

 
Figur 3: Holistisk beskrivning av studiens genomförandemetod. 
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2.2 Övergripande metodval 
En övergripande bild av studiens metodval sammanfattas i Figur 4 där alternativen visas och de valda 

metoderna har ringats in. Vissa av metodvalen förtydligas genom en kort kommentar i den högra 

kolumnen. Dessa metodval beskrivs mer utförligt senare i detta avsnitt. 

Forsknings-
syfte 
 

Explorativ Deskriptiv Explanativ 
 

Forsknings-
ansats 
 
 

Deduktiv 
 

Abduktiv Induktiv 
 

 
Systematisk 
kombination 

Metodansats 
 

Kvalitativ Kvantitativ 
 

Forsknings-
strategi 

Experi-
ment 

Enkät 
Arkiv-

undersök-
ning 

Historiskt 
material 

Fallstudie 

Inneslutande 
fallstudie 
innehållande olika 
interna projekt 

Urvalsmetod Sannolikhet 
Icke-sannolikhet 

Medvetet urval 

Data-
insamling 
 

Primärdata Sekundärdata 

Beslutsstöd främst 
primärdata, 
Nulägesanalys har 
kompletterats med 
sekundärdata 
 

Data-
insamlings-
metod 

Intervjuer Dokumentation 
Identifierade & 
fördjupande 
intervjuer 

Dataanalys 
Summering Kategorisering Logikmodeller  

Figur 4: Studiens metodöversikt. 

2.3 Forskningssyfte, forskningsansats och metodansats 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) kan forskningssyftet vara av tre olika karaktärer, 

explorativ, deskriptiv och explanativ karaktär. Studier behöver dock inte ha enbart ett syfte utan 

syftet kan förändras över tiden eller en studie kan ha flera syften. Då denna studie syftar till att 

identifiera beslutsaspekter kan forskningssyftet anses varit av explorativ karaktär. Detta är rimligt då 

problemområdet är relativt okänt, beslutsaspekterna har inte tidigare identifierats och variationen 

beroende på mognadsgrad är okänd. 

Forskningsansatsen beskriver hur teori används eller skapas utifrån två möjliga varianter: deduktiv 

eller induktiv (Saunders et al., 2009). Det finns även möjlighet att kombinera dessa två 

forskningsansatser vilket Saunders et al. (2009) beskriver som fördelaktigt. Detta beskrivs som en 

abduktiv forskningsansats (Dubois & Gadde, 2002). En abduktiv forskningsansats kan ses bygga på 

befintlig teori samtidigt som den syftar till att skapa ny teori med hjälp av förståelse av problemet 
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(ibid.). Med systematisk kombination (Systematic combining), vilket är av abduktiv ansats, kan den 

teoretiska referensramen förändras beroende på hur studien fortskrider. Fördelen med systematisk 

kombination är därför att den potentiellt kan upptäcka mer än en induktiv ansats då den anpassar 

studiens referensram för att ge stöd till studiens empiriska upptäckter (ibid.). En abduktiv ansats med 

systematisk kombination kräver heller inte att all tillgänglig litteratur genomsöks för att ge stöd till de 

nya teorierna, utan litteraturbehovet skapas under studiens gång (ibid.). 

Då studien har en explorativ karaktär och syftar till att öka förståelsen för hur ett beslutsstöd kan 

utformas utifrån identifierade beslutsaspekter, har en abduktiv forskningsansats använts. Studien 

bygger på litteratur men syftar samtidigt till att skapa nya teorier. En systematisk kombination är 

lämplig då litteraturbehovet styrts efter de empiriska resultat som uppkommit under studien. 

Studiens tidsbegränsning har gjort att det inte varit möjligt att utföra en omfattande litteraturstudie 

inom området och systematisk kombination är en bra medelväg. 

Det finns två typer av metodansatser som innebär att en studie kan vara av kvalitativ eller kvantitativ 

karaktär (Saunders et al., 2009).  Studien syftar till att utforma ett beslutsstöd och att undersöka 

beslutsaspekter vilket lämpligast görs med hjälp av beskrivningar och figurer. Detta antyder att 

metodansatsen för studien varit av kvalitativ karaktär. 

2.4 Forskningsstrategi 
Fallstudier undersöker enligt Saunders et al. (2009) ett fenomen i dess kontext, till skillnad från ett 

experiment som sker i en kontrollerad miljö. Forskningsstrategin är ett bra val i de fall som en rik 

förståelse av både fenomenet och dess kontext efterfrågas. Det är möjligt att göra en fallstudie och 

analysera den enskilt eller göra flera fallstudier och analysera dessa sinsemellan. Om fallstudien görs 

på ett företag är det möjligt att antingen göra en holistisk fallstudie på hela organisationen eller en 

inneslutande fallstudie där delar av organisationen ses som separata fallstudier. (ibid.) 

Experiment har i denna studie varit olämpligt att genomföra eftersom beslutsfattande i 

teknologiutveckling är ett komplext fenomen där få faktorer är kontrollerbara. På grund av bristande 

tillgång på dokumentation samt ett svårbeskrivet fenomen upplevs arkivundersökning eller historiskt 

material ha varit ett kraftigt begränsat val. Enkät var ett möjligt alternativ då det kan svara på 

forskningsfrågorna, men då en rik förståelse av problemet och dess kontext eftersöks ansågs 

fallstudie vara det bästa valet för studiens syfte. Då beslutsframförandet varierar inom 

organisationen var en inneslutande fallstudie med separata fallstudier för olika projekt lämplig. 

Studiens forskningsstrategi var därför inneslutande fallstudier och analysenheten är projekt. Fokus 

var därför att utveckla ett beslutsstöd för projekt utifrån vilken mognadsgrad det befinner sig i. 

2.5 Val av fallstudieföretag och urvalsmetod 
Till denna studie har Scania AB, härefter nämnt Scania, valts som fallstudieföretag. Scania lämpar sig 

till studien då de bedriver omfattande teknologiutveckling och har tidigare genomförda och 

pågående projekt av både öppen och stängd karaktär. Eftersom projekt redan pågåt under studiens 

tidpunkt eller tidigare har avslutats var det realistiskt att anta att beslutsfattande av denna karaktär 

måste ha utförts i organisationen. Studiens syfte att skapa ett beslutsstöd var relevant för Scania att 

delta i eftersom det inte vid studiens start funnits någon uttalad beskrivning av hur detta görs idag 
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eller bör göras. Fallstudieföretaget hade därmed ett incitament att delta i studien för att kunna ta del 

av resultatet. 

2.5.1 Beskrivning av fallstudieföretag 

Scaniakoncernen är en ledande tillverkare av lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. 

Produktionsenheterna ligger i Europa och Latinamerika samtidigt som försäljning och 

serviceorganisationen finns i över 100 länder. Totalt har Scania ungefär 38 600 anställda världen 

över. Huvudkontoret ligger i Södertälje där även forskning- och utvecklingsverksamheten, R&D, finns. 

Ungefär 3400 anställda arbetar med forskning och utveckling i Södertälje.  (Scania AB, 2013) 

”Scania har som mål att ge sina kunder den bästa lönsamheten över produktens livscykel genom att 

leverera optimerade tunga lastbilar och bussar, motorer och tjänster och därigenom vara det 

ledande företaget i branschen. Grunden för Scanias verksamhet är företagets kärnvärden, fokus på 

arbetsmetoder och engagerade medarbetare.” (Scania AB, 2013, s.2) 

Studien utfördes på R&D i Södertälje där de intervjuade deltagarna i projektet varit placerade. 

2.5.2 Urvalsmetod 

Fallstudiens projekt valdes enligt icke sannolikhetsurval utifrån ett medvetet urval, där projekt valts 

ut efter hur lämpliga de ansågs vara för studien samtidigt som det funnits tillgängliga personer att 

intervjua. Icke sannolikhetsurval var naturligt då fallstudier sällan har möjligheten att ge statistiskt 

underlag för att kunna representera hela populationen.  

Ett medvetet urval ger möjlighet att fokusera på projekt som gör det möjligt att undersöka skillnader. 

I studien har projekt valts med en jämn fördelning av interna, horisontella och vertikala projekt för 

att kunna studera skillnader. Horisontella projekt är då organisationen samarbetar med andra 

aktörer på samma horisontella nivå, exempelvis med konkurrenter. Vertikala projekt är då 

organisationen enbart samarbetar med aktörer på en annan horisontell nivå, exempelvis med 

universitet eller leverantörer. I urvalet inom olika mognadsgrad har projekt valts utifrån vilken nivå 

man antog projektet befinna sig på, då man inte visste exakt mognadsgradsnivå. Projekt med 

spridning över olika avdelningar valts ut i den omfattning det varit möjligt för att ge en bättre 

representation av organisationen. 10 projekt har ansetts vara ett lämpligt urval utifrån studiens 

omfattning och fördelningen mellan avdelningar och i öppenhet visualiseras i Figur 5. Avdelningarnas 

namn förkortas med två bokstäver vilka syns i den vänstra figurens förklaringspost. 

  
Figur 5: Fördelning av antal projekt mellan avdelningar & öppenhetsfördelning. 
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För att samla in empirisk data på vilka beslutsaspekter i projekten har personer med insikt över 

beslut efterfrågats. Den lämpligaste rollen i projektet för detta har ansetts vara projektledare. 

Projektledare har valts i den omfattning de varit tillgängliga. Projektledare har ansetts mer 

tillgängliga än chefer men är samtidigt väl införstådda i beslutsfattandet vilket motiverar valet.  

2.6 Datainsamling 
Det finns två huvudtyper av data som använts i studier nämligen primär- och sekundärdata (Saunders 

et al., 2009). Primärdata samlas in i studiens syfte till skillnad från sekundärdata som samlats in i ett 

annat syfte (ibid.). Främst har primärdata använts för att identifiera och karaktärisera 

beslutsaspekterna, genom intervjuer. Detta gav möjligheten till empiriskt data utifrån studiens 

specifika syfte och därmed besvara frågeställningarna i större omfattning. För att få förståelse över 

beslutsprocessen nuvarande utseende kompletteras primärdata från intervjuer med sekundärdata i 

form av dokumentation och processbeskrivningar. 

Det finns många olika datainsamlingsmetoder och varianter på dessa, bland annat beskriver Yin 

(2009) de sex vanligaste inom fallstudier som: dokumentation, arkivundersökning, intervjuer, 

observation, deltagande observation och fysiska artefakter. 

Observationer har inte används eftersom projekten pågår under lång tid, kan vara 10 år, vilket gjort 

det svårt att hinna göra lämpliga observationer under studiens begränsade tid. Då fenomenet 

studien syftar till att studera ej varit väl dokumenterat har dokumentation och arkivundersökning 

inte varit möjlig. Benchmarking från andra företag har inte samlats in eftersom innan 

beslutsaspekterna karaktäriserats har det varit svårt att veta vad som ska stå som grund för 

benchmarking. Istället har litteratur i den omfattning som varit möjligt stått för en form av 

benchmarking. 

Till största del har studiens datainsamlingsmetod varit intervjuer. Datainsamlingen har delats in i två 

delar: Nuläge Scania och Beslutsstöd. Delarna innehåller i sin tur olika datainsamlingsaktiviteter och 

metoderna för dessa diskuteras uppdelat i de två delarna för att underlätta läsbarheten. Mer om 

studiens genomförandemetod finns beskrivet i avsnitt 2.1. 

2.6.1 Studiens datainsamlingsmetod: Nuläge Scania 

Syftet med första empiridelen i genomförandemetoden var att beskriva Scanias beslutsprocess och 

studera hur Scania klassificerar mognadsgrad. 

För att beskriva Scanias beslutsprocess har tillgänglig dokumentation använts till den grad det varit 

möjligt. För att ytterligare komplettera detta har semistrukturerade intervjuer utförts med personer 

som har ansetts ha en tydlig insikt i hur beslutsprocessen ser ut. Då beslutsprocessen varierar 

beroende på projektens unika karaktär har det endast varit möjligt att beskriva den befintliga 

processen i generella termer, vilket ökar generaliserbarheten då de går att finna gemensamma 

generella drag mellan processerna.  

Genom att studera dokumentation angående mognadsgrad som använts i projekt på 

fallstudieföretaget samt den grova indelningen av forskning och utveckling har data på Scanias sätt 

att klassificera mognadsgrad samlats in. Dessa data har kompletterats med semistrukturerade 

intervjuer för att bekräfta de dokumenterade klassificeringarnas riktighet. 



 

   
Sida 9 

 

2.6.2 Studiens datainsamlingsmetod: Beslutsstöd 

Syftet med andra empiridelen i genomförandemetoden var att identifiera och karaktärisera 

beslutsaspekter för att utforma ett beslutsstöd. 

Intervjuer med de utvalda deltagarna i fallstudieprojekten har utförts i två omgångar. Först har 

intervjuer genomförts för att identifiera beslutsaspekter. Dessa intervjuer benämns som 

identifierande intervjuer. Sedan har ytterligare fördjupande intervjuer genomförts efter att 

beslutsaspekterna sammanställts i syfte att finna informationskällor för underlag till 

beslutsaspekterna, fastställa aspekternas relevans vid milstolpar och vidare studera utgående 

innovation internt på Scania. Dessa intervjuer benämns fördjupande intervjuer. Se Tabell 2 för 

översikt av genomförda intervjuer. Ett kryss markerar att projektet representeras under 

intervjuomgången. 

Tabell 2: Översikt av genomförda intervjuer för beslutsstöd och projektens karaktärsdrag. 

 

Ett av projekten fanns inte representerade i de fördjupande intervjuerna utan kunde enbart delta i 

de identifierande intervjuerna, därav det saknade krysset i den sista kolumnen. 

2.6.2.1 Identifierande intervjuer 

De identifierande intervjuerna har varit semistrukturerade där frågeställningar kring projektets 

öppenhet och eventuella partners används som tema för att diskutera vilka beslutsaspekter som 

använts vid dessa, se Bilaga 2 för frågeunderlag. Intervjuerna har genomförts med 10 projekt enligt 

Tabell 2. Intervjuerna har pågått ca 60 min. Under eller efter intervjuernas genomförande har 

beslutsaspekter dokumenterats på post-it-lappar tillsammans med en kort beskrivning för att sedan 

stå till grund för analysen. Intervjun har spelats in för att ge möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

svaren även om ingen transkribering av dessa inspelningar skett då dokumentationen utförts under 

intervjun. I de fall där någon aspekt upplevts oklar efter intervjuns genomförande har det varit 

möjligt att fånga upp detta under de fördjupande intervjuerna eller genom följdfrågor via mail.  

Befattning TRL-
spann 

Processpann Öppenhet Avd. Identifi-
erande 

Fördju-
pande 

Projektledare 2-4 Sen Research - Tidig Advanced 
Engineering 

Vertikalt RE x x 

Projektledare Scania 2-4 Tidig Research - Sen Research Horisontellt NE x x 

Projektledare 2-4 Tidig Research - Sen Research Horisontellt NT x x 

Industridoktorand 3-5 Tidig Research - (Tidig Concept 
Development) 

Vertikalt/ 
Horisontellt 

NE x x 

Projektledare 2-4 Tidig Research - Sen Research - 
(Processutveckling*) 

Horisontellt UT x x 

2 pers: Projektledare 
+ Doktorand 

2-4 Sen Research- Tidig Advanced 
Engineering 

Vertikalt RT x x 

2 pers: Gruppchef + 
Områdesexpert 

5-6 Tidig Advanced Engineering - 
(Fram till produktutveckling) 

Internt NT x x 

Gruppchef 3-5 Tidig Research - Sen Advanced 
Engineering 

Internt/ 
Horisontellt 

NM x x 

Projektledare 2-4 Tidig Advanced Engineering - 
(Fram till produktutveckling) 

Internt YS x  

Projektledare 6 Tidig Advanced Engineering - 
Sen Advanced Engineering 

Horisontellt RE x x 
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För att identifiera projektens mognadsgrad har deltagarna ombetts under intervjuerna att själva 

beskriva var projektet befinner sig på en skala från basforskning till och med produktutveckling, se 

bilaga 3. I de fall där deltagarna kunnat uttrycka det enligt mognadsgradsverktyget Technology 

Readiness Levels har det svaret använts. En ytterligare indikation på mognadsgrad som använts är 

vilken typ av projekt det är i form av forskning eller tillämpad forskning, enligt fallstudieföretagets 

definition. 

2.6.2.2 Prioritering utifrån identifierande intervjuer 

Tre områden för beslutsaspekterna identifierades utifrån intervjuerna, se Figur 6. 

 
Figur 6: Prioriterade kategorier och områden av beslutsaspekter. 

Utifrån dessa 3 områden som de identifierande intervjuerna resulterat i har en prioritering utförts för 

studiens fortsättning. Det första området innehåller aspekter som ger förutsättningar för att bedriva 

projekt öppet eller stängt vilket går väl i linje med studiens syfte. Att veta vilka förutsättningar 

projektet har krävs för att sedan, om förutsättningarna för ett öppet projekt är dominerande, kunna 

besluta om vilka partners som ska väljas. Första området blir därför en förutsättning för 

frågeställningarna i det andra området. En komplexitet i valet av partners är att de flesta aspekterna 

resulterar i en personlig värdering, exempelvis om man föredrar befintliga samarbeten utifrån 

fördelarna med ett långsiktigt samarbete eller att arbeta med de som har högst kompetens inom 

området. Därför har område 1 prioriterats för de fördjupande intervjuerna medan område 2 lämnats 

från vidare datainsamling. Empirisk data för område 2 har ej tagits med i studien då det ansetts ligga 

utanför studiens fokus. Dock har problematiken vid val av partners nämnts i studiens diskussion. 

I och med att det visat sig att man idag på Scania inte tar ett formellt beslut angående utgående 

innovation har det varit svårt för intervjudeltagarna att ge information om beslutsaspekter för detta. 

Därför har område 3 behandlats som ett separat område från område 1 och under de fördjupande 

intervjuerna har fokus istället för konkreta beslutsaspekter varit att beskriva hur utgående 

innovationer internt hanteras idag på Scania. 

2.6.2.3 Fördjupande intervjuer 

De fördjupande intervjuerna har i stort sätt utförts med samma personer som de identifierade 

intervjuerna, denna gång med 9 projekt representerade, se Tabell 2. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade och tema för dessa har varit område 1 och 3 (Figur 6) och pågått ca 60 min. Dessa 

intervjuer har spelats in och dokumenterats under och efter intervjuns genomförande. Syftet har 

Kompetensklassificering 

Kompetensposition 

Timing / Resurser 

Val av samarbetspartners Utgående innovation 

Område 1 Område 2 Område 3 

Fokus på hur intern utgående 

innovation hanteras idag Huvudfokus 



 

   
Sida 11 

 

varit att beskriva informationskällor till beslutsaspekterna, dess relevans i revidering vid milstolpar i 

projekten samt ge en fördjupad förståelse för utgående innovation internt på Scania. 

2.7 Dataanalys 
I analysen där Scanias beslutsprocess jämförts med beslutsprocesser i teknologiutveckling för att 

finna skillnader och likheter har analysmetoden logikmodeller (Logik models) använts. Logikmodeller 

används enligt Yin (2003) för att koppla empiriska observerade aktiviteter till aktiviteter som föreslås 

av litteraturen. Analysmetoden har gjort det möjligt att finna vad Scania gör annorlunda jämfört med 

litteraturen och därifrån finna argument för hur beslutsaktiviteter bör eller inte bör genomföras. 

Detta har varit grunden till att hitta lämpliga placeringar i processen för frågeställningarna i 

beslutsstödet. Metoden kan också ses som en form av benchmarking av Scanias process mot 

litteraturen. I analysen har även Scanias sätt att klassificera mognadsgrad jämförts med de verktyg 

som beskrivits i litteraturen med hjälp av analysmetoden logikmodeller, som beskrivits ovan. Detta 

har klargjort vilka verktyg som kan anses lämpliga i Scanias syfte.  

Utifrån datamaterialet från de identifierade intervjuerna syftar analysen till att ta fram teman av 

beslutsaspekter som sedan kan studeras djupare under de fördjupande intervjuerna. Datamaterialet 

bestod av beslutsfaktorer nedskrivna på post-it-lappar. För att sammanställa dessa beslutsaspekter i 

en hanterbar lista har en summering genomförts följt av en kategorisering. Summering och 

kategorisering är två vanliga typer av analysmetoder för kvalitativ data som ofta används (Saunders 

et al., 2009). Summering syftar till att kondensera datamängden genom att ta med det mest centrala 

medan kategorisering syftar till att skapa passande kategorier och koppla data till dessa (ibid.). Ingen 

uppdelning på projekt eller mognadsgrad har gjorts i detta analysskede. Då syftet att skapa en 

hanterbar lista på beslutsaspekter uppnåddes samt att möjligheten fanns att korrigera tolkningar 

under nästa steg, kompletterande intervjuer, anses dataanalysvalet för de identifierande 

intervjuerna relevant. 

De fördjupande intervjuerna har syftat till att identifiera källor till informationsunderlag för de olika 

kategorierna av beslutsaspekter. Dessa källor har sammanställts och kategoriseras samt knyts till 

relevanta beslutsaspekter. Under de fördjupande intervjuerna har även intern utgående innovation 

på fallstudieföretaget studerats vilket analyseras utifrån det data som funnits tillgängligt. 

2.8 Trovärdighet: reliabilitet och validitet 
Studiens reliabilitet behandlar hur väl genomförandet av studien skulle ge samma resultat om det 

utfördes igen (Saunders et al., 2009). Det är ett sätt att ifrågasätta de valda metoderna i studien. 

Saunders et al. (2009) räknar upp fyra hot mot reliabiliteten, vilka diskuteras vidare nedan: 

 Deltagarens sinnesstämning när datainsamlingen genomförts 

 Deltagare säger vad de upplever att andra vill att de ska säga 

 Datainsamlingens utformning och hur frågorna ställts har varierat 

 Tolkningen av data har påverkats av de som genomfört studien 

För att stärka studiens reliabilitet har deltagarna själva fått möjligheten att ge förslag på när de velat 

ställa upp på intervjuer, vilket gjort att de själva varit involverade i bokningen och därför haft chans 

att undvika de tider under dagen där de har mest att göra och därför skulle ha svårt att koncentrera 

sig på intervjun. Inför intervjuerna har deltagarnas anonymitet betonats och det empiriska resultatet 
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har sammanställts på ett sådant sätt att det inte varit möjligt att urskilja enskilda svar eller individer, 

vilket minskat påtryckningar på deltagarna att ge svar som andra vill att de ska ge. I och med att 

samtliga datainsamlingar under studien har utförts av en och samma person har frågornas variation 

hållits nere. Det ligger dock i en semistrukturerad intervjus natur att frågor och följdfrågor varierar 

vilket gör att frågorna kan upplevas och tolkas på olika sätt. Tolkningarna av studiens data har också 

genomförts av en och samma person vilket gör att allt data tolkats på samma sätt men ger utrymme 

till att resultatet influerats av personliga åsikter. För att göra det möjligt att ifrågasätta de tolkningar 

som gjorts och öka reliabiliteten har analysmetodiken dokumenterats tydligt. 

För att öka intervjuernas reliabilitet har intervjuerna spelats in vilket gett möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna på svar då osäkerheter runt det antecknade materialet funnits. Anteckningar har förts under 

intervjuernas gång för att dokumentera information i den utsträckning det varit möjligt. För att 

undvika att deltagare inte delar känslig information under inspelningen har deltagarnas anonymitet 

betonats. Studiens upplägg med identifierande och fördjupande intervjuer har gett deltagarna 

möjlighet att besvara eventuella feltolkningar under nästkommande intervjusteg vilket höjt 

reliabiliteten. Inga intervjudatasammanställningar har lämnats ut till deltagarna där de har haft 

möjlighet att justera sina svar, vilket Saunders et al. (2009) beskriver som en risk då deltagare kan ta 

tillbaka tidigare svar. 

Validitet behandlar om det som studien syftar till att undersöka verkligen är det som undersöks 

(Saunders et al., 2009). Validiteten diskuteras för att ifrågasätta studiens metodval. Validitet kan 

beskrivas genom extern validitet (generaliserbarhet) och genom intern validitet. Extern validitet 

beskriver hur generaliserbart resultatet är för andra populationer och hur projicerbart det är på den 

undersökta populationen (ibid.). Det behandlar om resultatet är relevant för användning och 

implementering inom andra områden.  

Under studien har det inte varit möjligt att följa projekt över tiden. Det har därför inte varit möjligt 

att bedöma om det finns händelser som påverkat svaren under intervjuerna. Ett exempel på vad som 

skulle kunna påverka svaren är hur framgångsrikt projektet upplevts eller upplevdes vid tidpunkten 

för studien. Om ett projekt missat en milstolpe och därigenom ifrågasatt ett tidigare beslut kan detta 

ha påverkat svaren. Studien har inte haft möjlighet att ta hänsyn till någon av dessa aspekter. 

För att motverka att deltagare försöker manipulera resultatet har studiens syfte klargjorts med 

betoning på att resultatet endast består av ett beslutsstöd. Besluten kommer fortfarande fattas av 

beslutsfattare i projektet vilket gör att ett manipulerat beslutsstöd i form av felaktiga beslutsaspekter 

inte kommer att bli användbart vilket skulle visa sig vid implementering. Innan intervjuerna har 

studiens syfte och fokus klargjorts för deltagarna vilket minskat behovet och viljan att informera 

andra och därmed kunnat influera deras svar. Under studien har bortfallet varit litet då enbart två 

personer inte kunnat delta vid en planerad intervju, båda vid de fördjupande intervjuerna. I ett av 

fallen kunde dock en annan person från projektet delta. 

Då studien pågått under en kort tidsperiod, 20 veckor, vilket är en kort period sett ur ett 

teknologiutvecklingsprojektsperspektiv som normalt sträcker sig över flera år, är det rimligt att anta 

att utvecklingen under tiden datainsamlingen pågått är försumbar. Inga kausala samband har 

definierats och validitetsproblematik relaterat till detta är därför irrelevant. 
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Den externa validiteten och generaliserbarheten på studien är per definition begränsad eftersom 

urvalet inte kan anses representativt, varken för fallstudieföretaget eller övriga företag. Samtidigt har 

studiens beslutsstöd täckt de frågeställningar litteraturen föreslår vilket indikerar lämpligheten av ett 

beslutsstöd av studiens karaktär. Det akademiska bidraget är inte främst studiens specifika resultat 

utan istället en indikation på att metoden att identifiera beslutsaspekter vilka varierar beroende på 

mognadsgrad är ett möjligt angreppssätt för att besvara frågan när företag ska vara öppna eller 

stängda under teknologiutvecklingsprojekt. Metodiken är även relativt enkel med identifiering och 

kategorisering av beslutsaspekter vilket gör metoden generaliserbar till företag som bedriver 

teknologiutveckling även om studiens specifika resultat rimligtvis inte passar alla företag.  
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenterar resultatet från den litteraturstudie som utförts under 

studien och syftar till att belysa relevanta områden som står till grund för studiens teoretiska 

resonemang. Litteraturstudien har gjort på inom tre områden: öppen innovation, beslutsprocesser 

inom teknologiutveckling och mognadsgrad för teknologier. 

3.1 Öppen innovation 
I följande litteraturavsnitt behandlas området öppen innovation vilket beskriver hur företag kan 

arbeta både öppet och stängt i sin forskning och sitt utvecklingsarbete vilket bidragit med en 

teoretisk grund för denna studie. I detta avsnitt beskrivs den definition av öppen innovation som 

studien valt att använda. 

3.1.1 Den stängda och öppna innovationsmodellen 

Henry Chesbrough (2003a) som skapade uttrycket öppen innovation år 2003 beskriver traditionell 

forskning och utveckling enligt en stängd innovationsmodell. Den stängda modellen bygger i korthet 

på att framgångsrik innovation kräver kontroll och att det man vill få gjort får man göra själv (ibid.). 

Ett företags stängda innovationsarbete innebär att interna idéer, intern kompetens, interna 

teknologier och interna resurser används för att ta en innovation från idé till företagets befintliga 

marknad (ibid.). Det finns alltså en väg in och en väg ut ur innovationsprocessen och de idéer som 

inte når marknad läggs ner någonstans under processen. I en stängd modell betonas vikten av att 

anställa de bästa och smartaste inom sin bransch för att ha ett övertag gentemot konkurrenter 

(ibid.). Det i sin tur innebär att de som investerar mest i forskning och utveckling genererar flest och 

bäst idéer vilket gör det möjligt att ta sig först till marknaden (ibid.). Den stängda 

innovationsmodellen var framgångsrik under största delen av 1900-talet och var det accepterade 

sättet att bedriva innovationsarbete (ibid.). 

En öppen innovationsmodell bygger istället på att synsättet att alla kompetenta personer inte jobbar 

för oss (Chesbrough, 2003b). Företag måste därför jobba med smarta personer inom och utanför sin 

organisation (ibid.). Till skillnad från den stängda modellen är det därför möjligt och även nödvändigt 

att ta del av både interna och externa idéer, kompetenser och resurser för att ta innovationer till den 

egna och externa marknader (Chesbrough, 2003a). Den öppna modellen gör det möjligt för interna 

idéer som i den stängda modellen hade lagts ner och där arbetet gått förlorat att istället finna 

användningsområden utanför företaget och därmed generera värde tillbaka till företaget (ibid.). 

Företag får även möjlighet att ta in extern kompetens istället för att utveckla den internt från 

grunden och därmed uppfinna hjulet igen. En jämförelse mellan den stängda och öppna 

innovationsmodellen brukar sammanfattas i en figur där den stängda innovationsmodellen 

begränsas av företagets gränser medan den öppna modellen har möjlighet att ta in och skicka ut 

idéer, kompetens och resurser vilket syns i Figur 7. 
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Figur 7: Den stängda och öppna innovationsmodellen. 

Källa: Anpassad och översatt från Loren (2011, s.6) 

3.1.2 Bakgrund öppen innovation 

Chesbrough (2003a) beskriver upptäckten av öppen innovation som ett resultat av en observation. I 

en tid när intern forskning och utveckling hade varit ett framgångskoncept för att vara innovativ kom 

det nya företag som kunde konkurrera utan att själva göra stora satsningar på forskning och 

utveckling. Dessa företag bedrev en annan typ av innovationsarbete där företagen tog vara på extern 

kompetens istället för att utveckla den internt och lät innovationer ta sig till marknader som låg 

utanför företagens tidigare områden, vilket givit anledning att ifrågasätta den klassiska stängda 

innovationsmodellen (ibid.). Utifrån detta utvecklades två innovationsmodellskoncept, stängd 

innovation vilket var den vedertagna modellen och öppen innovation vilket beskrev den nya 

iakttagna innovationsmodellen.  

Anledningar till att företag går från den stängda modellen mot den öppna modellen är enligt 

Chesbrough (2003a) främst att rörligheten på kompetent arbetskraft ökat. Det innebär att företag 

fått svårare att hålla fast sin kompetens i och med att personal enkelt kan byta organisation och 

därmed förflytta kompetensen dit. En ytterligare drivkraft är att tillgången till externt kapital för nya 

företag ökat vilket gjort att om det inte varit möjligt att driva en innovation internt finns möjligheten 

för anställda att med hjälp av externt kapital driva innovationen i ett nytt företag (ibid.). Chesbrough 

(2012) beskriver utvecklingen och framtiden inom öppen innovation som mer omfattande, mer 

samverkande och med fler inblandade parter av större variation. Idag har den del av öppen 

innovation som innebär att företag tar tillvara på extern kompetens och resurser blivit väl accepterad 

i industrin (ibid.). Dock har den del av öppen innovation som innebär att företag låter intern 

kompetens komma till nytta utanför organisationen inte mötts av samma förståelse och acceptans 

och är därför ovanligare i industrin (ibid.). 

3.1.3 Definition av öppen innovation 

Företag kommer troligtvis aldrig anses vara enbart stängda eller enbart öppna (Chesbrough, 2003a). 

Chesbrough (2003a) argumenterar för att öppenhet är en skala och ett kontinuum där företagen kan 

röra sig mellan en stängd och öppen modell. Det är därför inte om ett företag använder sig av öppen 

eller stängd innovation utan snarare hur öppna de är som beskriver företaget. Den förmodligen mest 

kända definitionen av öppen innovation kommer från begreppets skapare Henry Chesbrough: 

”användandet av avsiktliga in- och utflöden av kunskap i syfte att accelerera intern innovation och 

samtidigt möjliggöra externa marknader för innovation” (Chesbrough, Vanhaverbeke & West, 2006, 
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s.1). Med detta menar Chesbrough att öppen innovation förutsätter att företag kan och borde 

använda externa och interna idéer med externa och interna vägar till marknaden för att få utväxling 

på sina innovationer (Chesbrough, 2012). 

I Chesbroughs definition av öppen innovation används företagets gränser (boundaries of the firm) 

som ett centralt begrepp för att skilja mellan extern och intern innovation (Chesbrough, 2003a). Den 

avgränsningen kan ge en tydlig distinktion mellan externt och internt men skapar även 

tolkningsutrymme gällande var företagets, det vill säga organisationens, gränser finns. Lakhani, 

Lifshitz-Assaf & Tushman (2013) argumenterar för att en debatt angående vad som är öppet jämfört 

med stängt är onödigt och att man istället bör inkludera ett antal nivåer av gränser för företaget. 

Dessa nivåer kan exempelvis inkludera vertikal integration eller strategiska allianser (ibid.). Genom 

att skapa dessa nivåer kan fler typer av öppen innovation visa sig möjliga inom organisationen (ibid.). 

Det ger möjligheter för beslutsfattare att placera nivåerna på ett sätt som passar organisationen och 

branschen. Lakhani et al. (2013) föreslår att företagets organisatoriska gränser och gränser för öppen 

innovation inte bör behandlas som samma sak. De kan istället komplettera varandra. 

Studiens valda definition av öppen innovation ur ett projektperspektiv går i linje med Lakhani et al. 

(2013) användande av olika nivåer för organisatoriska gränser. Dessa nivåer har sammanställts i Figur 

8 där även Chesbroughs definition har visualiserats för att beskriva hur de två definitionerna skiljer 

sig.  

  
Figur 8: Studiens definition av öppen innovation. 

Första nivån, det vill säga vad som i studien definierar stängd innovation, begränsas av projektets 

gränser. Det betyder att stängd innovation innebär att all utveckling sker internt inom projektet och 

resultatet levereras till projektets förbestämda marknad: ett nytt teknologiutvecklingsprojekt eller 

ett produktutvecklingsprojekt. För att undvika att stödfunktioner till projektet så som exempelvis 

ekonomi ska betraktas som öppen innovation i denna nivå har följande definition används: för att 

innovationsmodellen ska räknas som öppen krävs ett aktivt val att ta del av extern kompetens, idéer 

och resurser, eller att aktivt välja att erbjuda intern kompetens, idéer och resurser till någon part 

utanför projektet. Eftersom stödfunktioner med ursprung utanför projektet sker per automatik faller 

dessa inte inom definitionen för ett aktivt val. 

Andra nivån följer de klassiska företagsgränserna och är den nivå som Chesbrough (2003a) använder 

sig av för att beskriva stängd innovation. Den tredje nivån innehåller vertikala samarbeten. Ett 

vertikalt samarbete innebär exempelvis att företaget samarbetar med ett eller flera universitet eller 
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en eller flera leverantörer. Den viktiga avgränsningen gentemot nivå fyra är att företaget är ensam 

industriell part på sin horisontella nivå. Inom nivå fyra, vilket är nivån längst ifrån företaget, ryms de 

horisontella samarbeten där företaget är en av flera involverade parter på samma horisontella nivå i 

samma projekt. Exempel på horisontella samarbeten är då det finns flera konkurrenter involverade i 

samma projekt. Både horisontella och vertikala samarbeten finns tillgängliga i den studerade 

branschen och indelningen av nivåerna kan därför anses lämplig för studien. Utformningen av dessa 

nivåer kan med största sannolikhet variera mellan företag och branscher. Detta går i linje med vad 

Lakhani et al. (2013) argumenterar för då nivåerna ska anpassas för företaget. 

Chesbrough (2012) beskriver att det finns två distinkta typer av öppen innovation, utifrån-in och 

inifrån-ut. Utifrån-in är då när extern kompetens, idéer eller resurser tas in i organisationens 

forskning och utveckling. Inifrån-ut är det motsatta alltså när intern kompetens, idéer eller resurser 

används externt utanför organisationen. Det finns de som även beskriver en tredje typ av öppen 

innovation som kallas kopplad (coupled) innovation (Gassmann & Enkel, 2004; Enkel, Gassmann & 

Chesbrough, 2009). Kopplad innovation beskrivs av Gassmann och Enkel (2004) som en kombination 

av utifrån-in och inifrån-ut. Det består ofta av samarbeten över lång tid och gemensamma forskning 

och utvecklingssatsningar där den samlade kompetensen kombineras (ibid.). Exempelvis kan allianser 

och samägda forskningsbolag eller institut räknas in till den kopplade innovationstypen. Den här 

studien kommer i fortsättningen enbart att behandla utifrån-in, vilket benämns ingående, och 

inifrån-ut, vilket benämns utgående. I de fall som skulle kunna benämnas kopplad innovation 

kommer istället dessa beskrivas som både ingående och utgående. För en djupare förståelse av 

ingående och utgående innovation kommer de att behandlas separat i de följande två avsnitten. 

3.1.4 Ingående innovation 

För att förstå ingående innovations mångsidiga innebörd presenteras en litteraturstudie utförd av 

Geum et al. (2013). Studiens identifierade exempel på ingående innovation samt dess källor beskrivs i 

Tabell 3 nedan. 

Tabell 3:Sammanfattning av litteraturstudie av ingående innovation. 
Källa: Baserat på Geum et al., 2013. 

Exempel på ingående innovation Referens 

 Leverantörinvolvering (Earlier supplier integration)  

 Kundinvolvering (Customer co-development)  

 Extern kompetensinhämtning (External knowledge sourcing) 

 Licensiering (In-licensing)  

 Patentköp (Buying patents) 

Gassmann & Enkel (2004) 

 Anskaffning (In-sourcing) 

 Forskning & utvecklingssamarbeten (R&D collaboration) 

 Riskföretagande (Venturing) 

Samsung economic 
research institute (SERI) 
(2006) 

 Förvärv (Acquiring) 

 Anskaffning (Sourcing) 

Dahlander & Gann (2010) 

 Teknologilicensiering (Technology in-licensing) 

 Förvärv (Acquisition) 

 Gemensam utveckling (Joint development) 

Spithoven et al. (2010) 

 Licenssamarbeten (Licensing agreements) 

 Kontrakterade samarbeten utan gemensamt ägande (Non-equity 
alliances) 

 Teknisk service (Technical services) 

Huizingh (2011) 
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Ur dessa exempel i Tabell 3 har Geum et al. (2013) sammanfattat tre grundtyper av ingående 

innovation vilka presenteras i Tabell 4 nedan. Dessa tre grundtyper: köp, anskaffning och FoU-

samarbeten används som terminologi för att beskriva ingående innovation i fortsättningen av 

rapporten. 

Tabell 4: Sammanfattning av tre grundtyper för ingående innovation. 
Källa: Anpassad från Geum et al. (2013, s.316). 

Typ Relaterade objekt Beskrivning 

Köp (Purchasing) Teknologi Betala för att få rätten att använda sig av 
teknologier som utvecklats av andra företag för 
att komplettera eller förbättra tillgänglig 
teknologibas. 

Anskaffning (In-sourcing) Teknologi, Produkt Ta in specifika tekniska element, produkter eller 
kompetens för att använda tillsammans med 
intern utveckling. 

FoU-samarbeten (R&D 
collaboration) 

Teknologi, Produkt, 
Kunskap, Sakkunskap 

Sammanfoga intern och extern FoU för att 
framhäva inre och yttre effektivitet. 

 

Utifrån dessa tre typer har studien i huvudsak fokuserat på FoU-samarbeten då detta varit den typ av 

ingående innovation som varit tillgänglig i fallstudieföretaget. Därav kommer de två andra typerna av 

ingående innovation inte studeras vidare under den empiriska studien. 

3.1.5 Utgående innovation 

Dahlander och Gann (2010) har utifrån en studie bland 150 artiklar inom öppen innovation sett två 

distinkta typer av utgående innovation, monetärt vinstsyfte och icke monetärt vinstsyfte. Utgående 

innovation med monetärt vinstsyfte syftar till att genom att erbjuda interna innovationer och 

teknologier till externa parter generera pengar i form av licensiering och försäljning. Utgående 

innovation med icke monetärt vinstsyfte fokuserar istället på att generera andra typer av värde 

tillbaka till företaget genom att erbjuda intern idéer, kompetens och resurser externt. (ibid.) 

Fördelar med utgående innovation av monetärt vinstsyfte är att innovationer och teknologier som 

annars skulle ligga outnyttjade internt i organisationen istället kan komma till utnyttjande externt 

och på så sätt generera värde (Dahlander & Gann, 2010). Detta leder till högre utväxling av den 

interna forskning och utvecklingen. I vissa fall har det visat sig vara mer lönsamt att sälja teknologier 

och innovationer externt än att fortsätta utveckla dessa internt (ibid.). Det finns samtidigt nackdelar 

och risker med denna typ av utgående innovation vilket ofta beror på att det inte är möjligt att 

beräkna vad en intern innovation skulle kunna generera externt och att företag genom att vara mer 

öppna riskerar att få sina innovationer och kompetens kopierad eller utnyttjad utan någon ersättning 

(ibid.). 

För utgående innovation med icke monetärt vinstsyfte är möjligheten att tillsammans med externa 

parter utveckla sina egna teknologier en av fördelarna (Dahlander & Gann, 2010). Det kan göra att 

det skapas ett mervärde till den ursprungliga teknologin. En ytterligare fördel som nämns av 

Dahlander och Gann (2010) är att genom att låta omgivningen ta del av teknologier och innovationer 
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finns det möjlighet att utvärdera potentialen och få insikt om nya potentiella användningsområden 

för teknologin. Det är dock svårt att mäta värdet av sådan feedback i form av monetärt värde. Bland 

nackdelarna nämns risker att andra organisationer har bättre förutsättningar att utnyttja teknologins 

värde samt att det är resurskrävande att välja vilka teknologier kan vara lämpliga att visa externt 

(ibid.).  

3.2 Beslutsprocesser i teknologiutveckling 
I detta avsnitt redogörs för vad teknologiutveckling är och hur processen från idé till marknad har 

utformats. Två olika processer för teknologiutveckling presenteras med fokus på dess beslutspunkter. 

Avsnittet avslutas med att koppla de beskrivna processerna till öppen innovation. Beslutsprocesserna 

används vidare under studien som ett viktigt ramverk för att ge struktur åt de framtagna 

beslutsaspekterna. 

3.2.1 Teknologiutveckling 

FoU täcker ett stort spann av olika utvecklingsstadier från obeprövade fysikaliska egenskaper till 

färdiga produkter. En grov tvådelad uppdelning av dessa stadier är teknologiutveckling som följs av 

produktutveckling, se Figur 9. 

 
Figur 9: Forskning och utveckling uppdelat i dess två huvuddelar. 

Teknologiutveckling (technology development) beskrivs enligt Cooper (2006) som den typ av projekt 

där resultatet är nya kompetenser, teknologier, tekniska möjligheter eller tekniska plattformar. Dessa 

projekt resulterar ofta i sin tur till resultat som kan användas i andra projekt, exempelvis 

produktutvecklings- eller processutvecklingsprojekt (ibid.). Teknologiutvecklingsprojekt pågår många 

gånger under lång tid, ofta 5-10 år (Högman & Johannesson, 2013). Exempel på teknologiutveckling 

kan vara grundforskning, vetenskapsprojekt och tillämpad forskning. Dessa typer av projekt står för 

mer banbrytande och radikala tekniker än under produktutveckling (Cooper, 2006). 

Andelen teknologiutvecklingsprojekt är vanligtvis låg i jämförelse med produktutvecklingsprojekt sett 

över ett projektportföljperspektiv (Cooper, 2006). Teknologiutveckling som har mer långsiktigt fokus 

än produktutveckling, pågår generellt under längre tid och innehåller större osäkerhet (ibid.). 

Osäkerheten kan bero på att det till en början ofta inte är möjligt att veta inom vilket område 

teknologin kan komma till användning eller vilken teknologi projektet kommer resultera i (Cooper, 

2006; Ajamian & Koen, 2004). Det finns inte alltid en påtänkt produkt för teknologin utan projektet 

kan syfta till att förstå sig på vilka applikationsområden som finns. Då ingen definierad kund finns är 

det inte heller möjligt att undersöka fördelarna för kunden eller marknadspotentialen (Cooper, 

2006). 

Produktutvecklingsprojekt har istället mer kortsiktigt fokus och en tydligare tidsplan för när projektet 

ska vara klart och vad det ska resultera i (Cooper, 2006). Cooper (2006) visar på hur 

teknologiutvecklingsprojekt inte bör hanteras i en beslutsprocess för produktutveckling eftersom det 

då är få av dessa projekt som tar sig igenom processen. Först har beslutsfattare en tendens att 

riskminimera och därmed vara mer villiga att bedriva produktutvecklingsprojekt. Därav väljs 

produktutvecklingsprojekt före teknologiutvecklingsprojekt. Sedan är beslutskriterierna i 

Teknologiutveckling Produktutveckling 



 

   
Sida 20 

 

produktutvecklingsprocessen som exempelvis affärspotential och planerad introduktion inte 

anpassade för att kunna hantera den osäkerhet som finns i teknologiutveckling där dessa 

beslutskriterier enbart går att basera på gissningar (ibid.). Cooper (2006) föreslår istället att en 

separat beslutsprocess bör skapas för teknologiutveckling. 

3.2.2 Beslutsprocesser 

För att kunna kontrollera processen att ta en idé till marknaden måste teknik- och 

produktutvecklingen hanteras, vilket Badawy (2009) beskriver som ledning av teknologi (technology 

management). Vidare definieras ledning av teknologi som en process för att effektivt integrera och 

utnyttja innovation för strategiska, operationella och kommersiella mål i syfte att uppnå 

konkurrensfördelar (ibid.).  

För att hantera forskning och utvecklingsprojekt används traditionellt checklistor, styrkort 

(scorecards) och fortsätta/avsluta-beslut i modeller så som Stage-Gate®, phase-review, och PACE 

(Cooper, 2006). Stage-Gate är även ett samlingsnamn för dessa processer som har gemensamt att de 

innehåller faser (stage), där aktiviteter utförs, och beslutspunkter (gate) där projektets fortskridande 

avgörs. Det är samlingsbegreppets betydelse av Stage-Gate som används genom denna studie. Stage-

Gate är en väl använd process inom produktutveckling (Griffin, 1997) och även framgångsrik inom 

teknologiutveckling (Högman & Johannesson, 2013). Stage-Gate och phase-review kommer att 

presenteras vidare i avsnittet nedan. PACE är en process som liknar Stage-Gate och kommer därför 

inte behandlas vidare. Beslutspunkterna i Stage-Gate brukar benämnas som grindar (gates). Den 

ursprungliga 5-fas Stage-Gate modellen visas i Figur 10 där beslutspunkterna visualiseras som en 

diamant och faserna som en rektangel. 

 
Figur 10: 5-fasers Stage-Gate för produktutveckling. 

Källa: Anpassad från Cooper (1990, s.46) 

Att anpassa och implementera beslutsprocesser specifikt för teknologiutveckling är enligt Cooper 

(2006) en av metoderna som ledande företag använder sig av för att hantera dessa projekt. Det är 

därför med fokus på teknologiutveckling och inte produktutveckling modellerna studeras i denna 

studie där det är möjligt. Dock kommer beslutsprocessens utveckling att utgå från ett 

produktutvecklingsperspektiv eftersom processernas ursprung kommer från produktutveckling.  

3.2.3 Beslutsprocessens utveckling 

En av de första processerna för utveckling från idé till marknad kom under 1960-talet och 

utvecklades av NASA (Cooper, 1994). Processen kallades då för phased project planning men 

benämns idag ofta som Phased Review Process, härmed kallat phase-review (ibid.). Processen är av 

typen som enligt Cooper (1994) kallas för den första generationens process. Phase-review delade 

upp processen i skilda faser där varje fas avslutades med en granskningspunkt (ibid.). I grova drag var 

projektet tvunget att möta uppsatta mål för att få gå vidare i utvecklingen och processen fokuserade 

därför i huvudsak på att mäta och kontrollera projekt. I processen fanns enbart de delar av projektet 

som utförde arbete på den fysiska produkten. Marknadsföring fanns exempelvis inte involverad i 
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phase-review (ibid.). Processens syfte var att införa disciplin och kontroll för att reducera risk vilket 

den gjorde, men det medförde även problematik. Processen blev väldigt långsam och byråkratisk då 

det vid varje granskningspunkt fanns många saker att kontrollera och att projektet ofta fick stå kvar 

vid en fas då något av de uppsatta målen behövde kompletteras (ibid.). Fokus för phase-review låg 

enbart vid den tekniska utvecklingen och processen styrde därför utifrån teknisk risk och tog inte 

med affärsriskaspekten. 

Andra generationens process introducerade en större tvärfunktionell fokus där varje fas och 

beslutspunkt inte ägdes av en avdelning eller funktion utan bestod av exempelvis forskning, 

utveckling, tillverkning och marknadsföring som tillsammans utvärderade projektet vid 

beslutspunkterna och tillsammans bidrog med arbete under faserna (Cooper, 1994). En ytterligare 

förändring är att processen behandlade hela vägen från idé till marknad och inte bara 

produktutvecklingen vilket gav andra generationen en mer holistisk utgångspunkt (ibid.). Nya 

förutvecklingsfaser definierades för att säkerställa att det som tagit sig in i processen håller hög 

kvalité och är genomtänkta projekt vilket gjort processen effektivare. Till sist har andra 

generationens process tilldelats bättre möjligheter att stoppa projekt som inte bör fortgå, i 

jämförelse med den tidigare modellen som bara stoppade projekt som inte nådde tid eller budgetmål 

(ibid.). Det gör det möjligt att stänga projekt då de saknar affärspotential eller ej lever upp till de krav 

som ställs. 

Problem som uppstått med den andra generationens process beskrivs av Cooper (1994) som 

följande: 

 Projekt måste vänta vid beslutspunkterna på att varje uppgift är utförd och det uppsatta 

målet är uppnått. Det görs ingen skillnad beroende på hur viktiga de kvarvarande uppgifterna 

är eller om projektet kan gå vidare utan dessa. Projekt kan därför ofta råka ut för förseningar. 

 Vissa projekt skulle behöva ta faserna i en annan ordning. Processen är gjord för att passa de 

flesta projekten men alla projekt passar inte i samma process. Vissa projekt skulle behöva 

köra flera faser parallellt för att nå marknaden snabbare, vilket andra generationens process 

inte stödjer. 

 Vissa projekt med lägre risk skulle inte behöva gå igenom alla faser. Faserna är gjorda för att 

minska riskerna under projekt med stor osäkerhet. Projekt med lägre risk tvingas därför 

genomgå fler formella steg än de behöver vilket resulterar i att onödigt arbete utförs och 

processen tar längre tid. 

 Processen är inte utformad för projektprioritering och fokus. I och med begränsade resurser 

måste projekt prioriteras och jämföras med varandra, vilket andra generationens process 

inte stödjer. Projekten utvärderas utifrån om de uppnår mål som är satta för projektet, inte 

om de är de mest relevanta projekten för företaget just nu. 

 Processen har många gånger beskrivits i detalj och därmed blivit svår att förstå. Då 

detaljnivån blivit hög är det svårt att förstå helheten utan enbart en liten del av processen. 

Då processen inte förstås av alla har den svårt att bli accepterad. 

 För mycket byråkrati. Beslutspunkterna har blivit en möjlighet till fler möten, kontroller och 

mer pappersarbete. Det resulterar i att beslutspunkterna tar för lång tid. 
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Den tredje generationens process har fokus på att snabba upp den befintliga processen samtidigt 

som den ska vara minst lika effektiv på att ta framgångsrika projekt till marknad som tidigare 

processer (Cooper, 1994). För att uppnå detta har Cooper (1994) behandlat fyra områden som är 

viktiga för att utveckla processen vidare: 

 Flexibilitet i flödet. Det bör finnas möjlighet till parallellt arbete och möjlighet till att ha 

flexibilitet mellan olika faser. Fokus bör inte vara att stirra sig blind på vad som måste 

levereras vid varje grind utan att även se vilka relaterade aktiviteter som finns. Vissa typer av 

förarbete till nästkommande fas kan tillåtas även då beslutspunkten inte är passerad, för att 

snabba upp processen. Dock ska varje aktivitet som frångår normen utföras medvetet där 

riskerna övervägs. Exempel på flexibilitet är att produktion och marknadsföring kan 

involveras tidigare och arbeta parallellt för att förbereda senare faser. 

 Beslutspunkter med villkor. För att minska förseningar vid beslutspunkter kan projekt ibland 

gå vidare utan att all beslutsinformation finns tillgänglig. Detta sker genom en balansering 

mellan risk och vikt att projektet håller tidsplanen. När detta är lämpligt måste bedömas vid 

varje situation. Två typer av villkor kan sättas: 

o Projektet tillåts fortsätta baserat på den begränsade information som finns 

tillgänglig, men den informationen som fattas måste komma in innan ett bestämt 

datum och med ett positivt resultat. Annars kommer projektet att stannas och nytt 

beslut måste fattas. 

o Projektet tillåts fortsätta utifrån att den viktigaste informationen finns tillgänglig och 

enbart information av mindre betydelse saknas. På samma sätt som ovan måste den 

informationen som inte finns tillgänglig ännu presenteras innan ett bestämt datum 

med positivt resultat om inte projektet ska stannas. 

 Prioritering och fokusområden för projekt. Processen bör hantera jämförelse av projekt och 

prioritering mellan dessa för att kunna säkerställa att projekten ligger inom rätt 

fokusområden. Projekten får därmed inte automatiskt gå vidare om de når upp till målen i en 

beslutspunkt utan projekten måste även vara prioriterade med de begränsade resurser som 

finns. Detta kan exempelvis göras med hjälp av projektportföljverktyg. 

 Flexibilitet i omfattning. I varje projekt finns det möjlighet att hoppa över aktiviteter, 

beslutspunkter och faser. Det finns inte en process som fungerar optimalt för alla typer av 

projekt. Exempelvis kan informationsbehov, osäkerhet och risk användas för att bedöma om 

vilken omfattning av processen som är nödvändig. En möjlighet är att skapa olika 

processvarianter med olika omfattning som är till för olika typer av projekt.  

3.2.4 Stage-Gate för teknologiutveckling 

Utifrån Coopers (2006) resonemang att teknologiutveckling behöver en egen process, nackdelarna 

från de tidigare generationernas process (Cooper, 1994) samt utvecklingsområdena för nästa 

generations process (Cooper, 1994) kommer de befintliga processerna för teknologiutveckling 

presenteras. Om dessa processer är av andra eller tredje generationen kan ses som oklart. 

Processerna är dock en vidare utveckling av andra generationens processer som främst utvecklats för 

produktutveckling. 

Ajamian och Koen (2004) beskriver en Stage-Gate process för teknologiutveckling som de kallar 

TechSG. De beskriver placeringen av processen som mitt emellan Fuzzy Front End (FFE) och den 
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traditionella produktutvecklingen vilket visualiserats i Figur 11. FFE är den initiala idégenererande 

fasen till produktutveckling (ibid.).   

 
Figur 11: Placering av TechSG i samband med produktutvecklingsprocessen. 

Källa: Anpassad från Ajamian & Koen (2004, Figure 11-1) 

TechSG startar med en definitionsfas där projektets initiala syfte, avgränsning och resurskrav 

utformas (Ajamian & Koen, 2004). Syftet i denna fas är att klargöra vilka som planeras arbeta med 

projektet, vilka resurser som krävs, vad som ska utföras innan första utvärderingen samt när första 

utvärderingen ska ske. I denna fas säkras projektets samstämmighet med företagets strategi, 

teknologierna som ska undersökas definieras och tidiga antaganden och riskbedömningar utförs för 

projektet (ibid.). Affärs-, marknad- och produktpotential måste ingå för att resurser ska tilldelas 

projektet (ibid.). 

Inför varje fas finns en beslutspunkt vilket är en utvärdering av den tidigare fasen samt ett beslut om 

hur projektet ska fortskrida. Antalet beslutspunkter och faser är i TechSG inte möjligt att förutsäga i 

början på projektet utan antalet utvidgas eftersom och varierar beroende på projektet (Ajamian & 

Koen, 2004). Projektet måste ändå vid varje beslutspunkt komma med en preliminär plan över hur 

lång tid projektet förväntas ta och hur många beslutspunkter som krävs, även om detta inte kommer 

att stämma överens med det slutgiltiga antalet. Det är möjligt att bestämma milstolpar eller 

avslutningspunkt som triggar nästa beslutspunkt (ibid.). En milstolpe kan vara ett framgångsrikt bevis 

på att en teknik fungerar eller resultat på en viss nivå. En avslutningspunkt kan vara att om projektet 

inte kommer framåt i sökandet av en lösning på ett kritiskt problem inom en bestämd tidshorisont 

kan projektet komma att läggas ner. Vad som behöver tas upp i de olika beslutspunkterna i TechSG 

går därför enligt Ajamian och Koen (2004) inte att förutsäga förutom i den första och de två sista 

beslutspunkterna. Den första beslutspunkten är ett beslut om projektet bör påbörjas utifrån 

definitionsfasen (ibid.). Den näst sista beslutspunkten behandlar vad som måste göras för att 

teknologin ska kunna överföras till produktutveckling och den sista beslutspunkten fokuserar på att 

överföra kompetensen till produktutvecklingsprojektet (ibid.). En sammanfattning av TechSG 

processen beskrivs i Figur 12. 

 
Figur 12: Visualisering av TechSG-processen för teknologiutveckling. 

Produktutveckling 
Fuzzy Front End 

Traditionell Stage-Gate 

TechSG 

Kommersialisering 

 Grind 1 

Utförande 
 

Fas 1 
Projekt-

definition 

Starta? 

Grind n-1 

Fas n 
Sista 

fasen 
 Grind n 

Planera för 

övergång till 

produkt-

utveckling 

Avslut 

Projektberoende 



 

   
Sida 24 

 

Cooper (2006) har skapat en Stage-Gate för teknologiutveckling som är utvecklad utifrån skillnaderna 

mellan teknologiutveckling och produktutveckling. Processen består av fyra beslutspunkter (grindar) 

och tre faser. En övergripande visuell modell över processen presenteras i Figur 13. I modellen 

beskrivs vad varje fas innehåller. Beslutspunkterna diskuteras sedan vidare. 

 
Figur 13: 3-fasers Stage-Gate för teknologiutveckling. 

Källa: Anpassad från: Cooper 2006, s.26. 

Första beslutspunkten, grind 1, består i en första bedömning av en idé för att besluta om det är något 

värt att gå vidare med (Cooper, 2006). Beslutet baseras främst på kvalitativa kriterier eftersom det 

många gånger inte finns något utfört arbete att utvärdera. Exempel på lämpliga kriterier är: 

 Hur bra det passar vår strategi och vilken påverkan kommer projektet att ha 

 Sannolikhet för teknisk framgång 

 Sannolikhet för kommersiell framgång 

 Potentiella vinster om projektet lyckas 

Andra beslutspunkten är på många sätt lik den första, fast med en klarare bild över vad projektet 

innebär och vad som förväntas komma att krävas. Nyckelfrågan att besvara är om det är värt att 

påbörja projektet med tanke på vilka resurser som krävs och det potentiella resultatet (Cooper, 

2006). Beslutskriterierna är fortfarande främst kvalitativa och desamma som för första 

beslutspunkten (ibid.). 

Tredje beslutspunkten är mer omfattande än de tidigare beslutspunkterna eftersom en fortsättning 

av projektet till nästa fas innebär ett stort resursåtagande (Cooper, 2006). Det är viktigt att de som 

förväntas bli ägare av teknologin efter projektet avslutats är väl involverade vid detta beslut, för att 

underlätta kommersialiseringsmöjligheter i ett senare skede (ibid.). Under fas 2 har en tidig studie av 

tekniken utförts och potentiella partnernätverk skapats samtidigt som kriterierna från första och 

andra beslutspunkten har undersökts vidare. Beslutskriterierna är till stor del samma som de tidigare 

men har i den tredje beslutspunkten större djup med delfrågor. Besluten tas i större utsträckning 

baserad på insamlad data än vad som varit möjligt i de tidigare beslutspunkterna (ibid.). 
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Den fjärde och sista beslutspunkten kommer i slutet på teknologiutvecklingsprojektet och behandlar 

vilken väg projektet ska gå vidare med den utvecklade kompetensen och resultatet. Projektet kan 

här, förutom att läggas ner eller på hyllan, gå vidare till produktutveckling, processutveckling eller 

externa parter genom exempelvis licensiering eller start av nya bolag (Cooper, 2006). Ett 

teknologiutvecklingsprojekt kan potentiellt resultera i flera av dessa vägar i form av nya projekt. Figur 

14 visar hur projektet kan gå vidare till produktutveckling och gå in vid tre olika beslutspunkter i 

Stage-Gate för produktutveckling. Vilken av beslutspunkterna som projektet går in i beror på hur 

moget projektet är och hur väl utformat projektet hunnit bli. Ett moget projekt kan gå in senare i 

produktutvecklingsprocessen än ett omoget projekt (ibid.). 

 
Figur 14: Teknologiutveckling och produktutveckling sammankopplade med Stage-Gate. 

Källa: Översatt från Cooper (2006, s.27) 

3.2.5 Öppna Stage-Gate-processer 

Stage-Gate har enligt Cooper (2006) modifierats för att hantera in- och utflöde av idéer och 

teknologier. Den traditionella Stage-Gate-processen bygger på en stängd innovationsmodell men har 

utvecklats till att stödja en öppen innovationsmodell. Grönlund, Rönnberg Sjödin och Frishammar 

(2010) beskriver att de befintliga frågeställningarna i beslutspunkterna i Stage-Gate gäller, men att 

det därtill tillkommer ytterligare aspekter när processen görs öppen. Dessa öppna aspekter varierar 

under beslutspunkterna i Stage-Gate då projektet står inför olika problem och aktiviteter inom varje 

fas (ibid.). Hur externa aktörer väljs för ingående och utgående innovation är även delvis beroende av 

vilken fas projektet befinner sig i (ibid.). Generellt beskriver Grönlund et al. (2010) att ingående 

innovation oftare utförs i början av processen medan utgående innovation utförs i slutet. Författarna 

menar samtidigt att ingående och utgående innovation ändå bör utvärderas vid samtliga 

beslutspunkter. För att kunna fatta beslut angående ingående och utgående innovation krävs det att 

beslutsunderlag har förberetts inför varje beslutspunkt (ibid.). Därför måste inte bara rutiner för 

beslut utan även rutiner för att undersöka möjligheter och risker med ingående och utgående 

innovation skapas.  

Grönlund et al. (2010) betonar två beslutsaspekter för ingående och utgående innovation vilka är: 

koppling till befintlig affärsmodell och utnyttjande av kärnkompetens. Om projektet ligger utanför 

den befintliga affärsmodellen och inte utnyttjar företagets kärnkompetens finns det enlig författarna 
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anledning att överväga utgående innovation, det vill säga att exportera projektet till någon annan. 

Om det istället ligger i linje med företagets affärsmodell och utnyttjar företagets kärnkompetens kan 

ingående innovation vara ett lämpligare val, även om utgående innovation också kan övervägas i 

detta fall. 

Cáñez, Puig, Quintero och Garifas (2007) kopplar teknologiförvärv (technology acquisition) till Stage-

Gate genom att skapa en separat process för denna typ av ingående innovation. Även om processen 

är placerad i produktutveckling och inte teknologiutveckling kan frågeställningarna som ställs i den 

första beslutspunkten för produktutvecklingen av Cáñez et al. (2007) anses vara relevanta även för 

teknologiförvärv i teknologiutvecklingen. Frågan att ställa sig är om det finns någon tillgänglig extern 

teknologi som kan leva upp till behoven som finns hos kund. Processen som behandlar 

frågeställningen beskrivs i Figur 15 nedan.  

 

 
Figur 15: Stage-Gate för teknologiförvärv. 

Källa: Anpassad från Cáñez et al. (2007, s.51) 

Beslutskriterier som enligt Cáñez et al. (2007) tyder på att teknologiförvärv är lämpliga är:  

 Resurser är begränsade 

 Företaget ligger efter andra företag i teknologiutveckling 

 Utvecklingen inom området sker så snabbt att det är svårt att internt bedriva 

teknologiutveckling inom alla specialiseringar 

För FoU-projekt har Chesbrough och Schwartz (2007) tagit fram ett stöd gällande förmågan för 

gemensam utveckling om det är kärn-, strategisk- eller baskompetens. Stödet kan sammanfattas 

enligt Tabell 5 nedan. I stödet har olika partnerroller, antal partners, partnerskapsdjup och krisplaner 

vid misslyckade samarbeten karaktäriserats. 
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Tabell 5: Förmåga för gemensam utveckling. 
Källa: Översatt från Chesbrough & Schwartz (2007, s. 57) 

Partnerskapsattribut 

Typ av FoU-förmåga 

Kärnkompetens 
(Core) 

Strategisk kompetens 
(Critical) 

Baskompetens 
(Contextual) 

Partnerroll Avgörande, utnyttja intern 
FoU eller väldigt få 
strategiska partners 

Viktig, men inte kärnan i 
övergripande 
affärsmodellen (kan dock 
vara det för partner) 

Nödvändig men inte 
värdeskapande, utveckla 
flera källor till förmågan 

Antal partners Inga eller väldigt få Få Säkerhet pga. antal 

Partnerskapsdjup Djupt Medel Lågt 

Krisplan (om 
samarbetet inte går 
enligt planerna) 

Bäst att utveckla själv, 
skaffa strategiska FoU-
leverantörer vid behov 

Partnerskap med win-win; 
liera affärsmodeller; 
intern utveckling som sista 
utväg 

Byt partner om den första 
inte presterar 

3.3 Mognadsgrad för teknologier 
I följande litteraturavsnitt följer en presentation av tillgängliga verktyg för att bedöma mognadsgrad 

för teknologier. Det mest använda verktyget, Technology Readiness Level, beskrivs i större detalj för 

att stå till grund under studiens bedömning av mognadsgrad. 

3.3.1 Verktyg för bedömning av mognadsgrad 

Att veta när en teknologi är mogen nog att föras vidare till produktutveckling eller produktion är 

enligt Corin Stig, Högman och Bergsjö (2011) viktigt för att minimera risk och ta sig snabbt till 

marknad. Det har därför utvecklats verktyg för att kunna definiera mognadsgraden hos teknologier. 

Verktygen har ursprungligen främst utvecklats för stora statliga forskningsprojekt men kan även med 

fördel användas i industrin (ibid.). I en litteraturstudie av olika verktyg för att bestämma 

mognadsgrad för teknologier har Corin Stig et al. (2011) identifierat sex olika verktyg vilka redovisas i 

Tabell 6.  

Tabell 6: Verktyg relaterade till bedömning av mognadsgrad av teknologi. 
Källa: Baserad på Corin Stig et al. (2011, Table 1). 

Förkortning Verktyg Fokus Referens 

TRL Technology Readiness 
Level 

Mognadsgrad för teknologi, jämförelsebarhet mellan 
teknologier 

Mankins 
(1995) 

IRL Integration Readiness 
Level 

Hur väl teknologin fungerar tillsammans med befintlig 
teknologi, vilken nivå av anpassning som kommer att 
krävas i övergången till produkt 

Sauser et 
al. (2006) 

SRL System Readiness Level Mognadsgrad av ett system Sauser et 
al. (2006) 

TNV Technology Need Value Vikt av specifik teknologi för totala 
forskningsprogrammet 

Mankins 
(2009b) 

R&D
3
 Research and 

Development Degree of 
Difficulty 

Sannolikhet för teknologi att bli framgångsrik, vad 
som krävs för att nå högre mognadsgrad 

Mankins 
(2009b) 

AD
2
 Advancement Degree of 

Difficulty 
Vad som krävs för att teknologin ska nå högre 
mognadsgrad 

Bilbro 
(2007) 
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3.3.2 Technology Readiness Level 

Det mest använda verktyget för att bestämma mognadsgrad på teknologier är Technology Readiness 

Level, härefter benämnt som TRL (Corin Stig et al., 2011). TRL utvecklades ursprungligen av NASA och 

har nio nivåer där den nionde nivån innebär högst mognadsgrad (Mankins, 1995). Verktyget har visat 

sig vara väldigt effektiv för att kommunicera statusen på teknologier (Mankins, 2009a) och kommer 

därför att användas i detta syfte i studien. Figur 16 visar hur de olika nivåerna i TRL ursprungligen har 

definierats.  

 

Figur 16: Technology Readiness Level, modell för att klassificera teknologiers mognadsgrad. 
Källa: Översatt från Mankins (2009a) 

Under den första nivån är osäkerheten som störst, men samtidigt är kostnaden minst. Kostnaden 

ökar i takt med ökad mognadsgrad och nästkommande steg är ofta flera gånger dyrare än det 

tidigare steget, ibland dyrare än alla tidigare steg tillsammans (Mankins, 2009a). Första nivån visar 

bara på att någonting blivit observerat, exempelvis en materialegenskap. Nivå två är då det tekniska 

konceptet och applikationen kan formuleras. Dessa är dock fortfarande spekulativa och behöver inte 

ha bevisats. Tredje nivån är då det finns någon form av bevis, teoretiskt eller praktiskt, på att ett 

koncept fungerar. Under fjärde nivån utökas förståelsen för tekniken genom att delar som behövs för 

att tekniken ska nå upp till sitt syfte identifieras. Här är det inte längre bara den kritiska funktionen 

som måste identifieras. Den femte nivån av teknikens mognadsgrad består av tester eller 

simuleringar i realistiska miljöer där egenskaperna valideras. Sjätte nivån består normalt av någon 

form av fungerande prototyp. Nivå sju är då prototypen kan visas och fungera i sin tänkta 

användningsmiljö. Nivå åtta är då tekniken visat sig fungera tillsammans med omgivande tekniker 

och system i sin tänkta användningsmiljö. Den nionde och sista nivån är då tekniken har används i ett 

verkligt uppdrag och lyckats med sin uppgift. (ibid.) Då Mankins ursprungliga modell utvecklades för 

NASA kan nivåernas definitioner behöva formuleras om för att bli mer relevanta för industrin, 

exempelvis då nivå 6 refererar till tester på jorden eller i rymden.  

Tre typer av information är enligt Corin Stig et al. (2011) viktig för beslutsfattande gällande 

investeringsbeslut i forskning och utveckling: 

Systemet bevisats genom framgångsrikt system och/eller genomfört uppdrag 

Det faktiska systemet har avklarat och kvalificerats genom test och demonstration (i operativ 

miljö) 

Systemprototyp demonstrerad i den planerade operativa miljön 

System-/delsystemsmodell eller prototyp demonstrerad i relevant miljö (på jorden eller i rymden) 

Komponent validerad i relevant miljö 

Komponent validerad i labbmiljö 

Analytisk och experimentell kritisk funktion och/eller konceptbevis 

Koncept eller applikation av teknologin har formulerats 

Grundprinciper har observerats eller rapporterats 

Technology Readiness Level 

 

 

 

 

 

 

Grundforskning 

Forskning för bevis 

av genomförbarhet 

Teknologiutveckling 

Demonstration 

av teknologi 

System/delsystems- 

utveckling 

Systemtest, 

utveckling  

& procedur 
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 Nuvarande nivå och målnivå av mognadsgrad 

 Nivå av svårighet att nå högre mognadsgrad 

 Vikt av teknologin för de övergripande målen inom FoU 

Detta tyder på att TRL bara kan användas för att besvara första typen av information och därför 

behöver kompletteras av ytterligare verktyg. Verktygen i Tabell 6 kan därför användas tillsammans 

för att komplettera varandra. Corin Stig et al. (2011) betonar en skillnad mellan att bedöma 

mognadsgrad av en teknologi och hur redo en organisation är för att implementera teknologin. TRL 

bedömer mognadsgrad av teknologi men inte hur redo organisationen är för implementering, vilket 

istället kan bedömas med verktyg som exempelvis R&D3 eller AD2 (Tabell 6). 

En upplevd svaghet med TRL är att skalan är beskriven i generella och aningen vaga termer vilket ger 

tolkningsutrymme (Corin Stig et al., 2011). Det gör det därför möjligt att tolka och bedöma nivåerna 

olika beroende på vem som utför bedömningen. I studien av Corin Stig et al. (2011) framgår det dock 

att en väl definierad checklista på vad varje projekt måste uppnå för att anses uppnå en specifik TRL-

nivå inte är en bra lösning eftersom det ökar administrationen. För att hitta ballansen mellan en för 

diffus och för detaljerad TRL är det möjligt att ha flera versioner eller detaljnivåer för att passa olika 

typer av projekt (ibid.). Stora komplexa projekt kan behöva hög detaljnivå för TRL-nivåer medan ett 

kort projekt snarare klarar sig med en mindre detaljerad nivå för att behålla snabbheten genom 

processen. 
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4 Empiri - Nuläge Scania 
I studien har två aspekter av fallstudieföretaget nuläge studerats för att ge en förståelse av 

beslutsstödets kontext. I följande avsnitt redovisas resultaten av den empiriska studien inom dessa 

två områden vilka är Scanias befintliga beslutsprocess för teknologiutveckling samt Scanias 

klassificering av mognadsgrad. Dessa två områden analyseras senare i analyskapitlet gentemot den 

teoretiska referensramen.  

Samma terminologi som i litteraturens Stage-Gate modell kommer att användas i detta avsnitt i form 

av faser och grindar, även om dessa uttryck inte används för att beskriva processen internt på Scania. 

Grindar är beslutspunkter vilket beskrivs med en diamant i figurerna, faser är de aktiviteter som 

pågår mellan grindar och är representerade med rektanglar i figurerna. Se avsnitt 3.2 för ytterligare 

förklaring av Stage-Gate. 

4.1 Befintlig beslutsprocess 
För att förstå vilka beslutspunkter som finns i Scanias process för forskningsprojekt, det vill säga 

teknologiutveckling, kommer hela processen och dess kontext att beskrivas uppdelat i fyra delar. 

Processen är en beskrivning av hur processen från projektidé till projektresultat kan se ut för 

teknologiutvecklingsprojekt. Detta är för projekt vilka på Scania kallas forsknings- eller tillämpade 

forskningsprojekt (Research och Advanced Engineering). Dock är det inte en process som alla projekt 

går igenom eller har gått igenom utan en förenklad process efter hur processen generellt kan se ut. I 

praktiken finns det flexibilitet för att anpassning för olika projekt ska vara möjlig. Syftet med att 

beskriva processen är att ge en grund för när frågeställningar angående öppenhet är relevant och vid 

vilka punkter i processen besluten bör tas. Utifrån detta syfte anses processbeskrivningen vara av 

lämplig abstraktionsnivå. 

4.1.1 Del 1 – Ta fram projektidéer 

 
Figur 17: Process del 1 - Skapa projektidéer. 

Den första delen av processen syftar till att ta fram projektidéer. Det finns idag en mall för hur en 

projektidé ska se ut från samverkansgrupper och vad den ska innehålla vilket gör att idéerna går att 

jämföra med varandra. Användningen av projektidéer från annat håll än från samverkansgrupper är 

idag ännu inte lika omfattande men förekommer. Projektidéer kan komma från tre olika håll: 

Samverkansgrupper, vilka är sammansättningar av personer inom ett visst område från akademin 

och Scania. Grupperna har olika fokusområden där medlemmarna har valts ut med avseende på 

Linjen 

Samverkansgrupper 

Scania - Akademi 

Annan part 

Idé 

Idé 

Projektidéer 

Del 1 

Idé inom 

linjen 
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kompetens inom området.  I dessa grupper skapas pathways som är en typ av färdplan för vilka 

projekt som krävs för att nå den kompetensnivå man eftersträvar i samverkansgrupperna. 

Projektidéerna som skapas utgår därför från strategiskt viktiga kompetensområden för Scania och 

sätts i förhållande till de nuvarande eller planerade projekten som redan finns inom 

kompetensområdet. Projektidéerna fylls i efter en mall, vilket tidigare nämnts. Samverkansgrupperna 

föreslår projektidéer till linjen som säkerställer att projektet inte går emot forskningens strategiska 

riktning. 

Linjen, det vill säga bottom up genom linjeorganisationen. En projektidé formuleras och presenteras 

av någon individ inom organisationen för sin linjechef. Om projektidén involverar flera delar av 

organisationen eller innebär för stor kostnad och omfattning för linjechefen kan idén föras vidare till 

nästa linjechef upp genom organisationen. När projektidéer går uppåt inom organisationen övergår 

projektidén mer och mer till en projektplan eftersom projektidéer inte räcker som beslutsunderlag 

för ett omfattande projekt. Projektidéerna måste dels gå i linje med forskningens strategiska riktning 

men även vara relevant ur ett forskningsportföljperspektiv, det vill säga att det finns relevans att 

göra forskning inom det området. Det kan exempelvis vara ett område som redan bedriver tillräckligt 

mycket forskning för tillfället. 

Annan part, vilket är alla övriga parter, kan föreslå projektidéer till linjen som i sin tur går vidare likt 

beskrivningen för linjen ovan. Denna väg innebär exempelvis att en projektidé kan komma från 

externt håll och snappas upp av någon inom organisationen som tar den till linjen, alternativt som ett 

förslag från någon extern organisation eller individ. 

4.1.2 Del 2 – Från projektidé till projektbeskrivning 

Andra delen i processen har till syfte att utveckla utvalda projektidéer vidare till projektbeskrivningar, 

se Figur 18. 

 
Figur 18: Process del 2 - Från projektidé till projektbeskrivning. 

Det är inom linjen projektidéer väljs ut, det vill säga bedöms vara relevanta och viktiga projekt, för att 

påbörja arbetet med projektbeskrivningen. Här görs det arbete som krävs för att utforma 

projektbeskrivningen samt säkra upp resurser. Hur omfattande arbetet är kan variera beroende på 

projektets omfattning. Ett tvärfunktionellt projekt kan bli mer komplext med fler och kräver därför 

mer arbete under utformningen av projektbeskrivningen. 

För externa FFI-projekt finns det en mall för hur projektplaner ska se ut (Vinnova, 2014a). 

Projektbeskrivningar kan generellt innehålla följande (ibid.): 

 Vilket problem som ska lösas 

 Vad projektet förväntas åstadkomma och vem som är tänkt användare 

 Vilka som är inblandade i projektet och vilka roller de har 

 Linjen 
Projektidéer 

Utveckling av 

projektbeskrivning 
 Godkännande 

Linjechef 

Projekt- 

beskrivning 

Del 2 

Väljs ut 
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 Tidsplan 

 Faser, grindar, delmål och slutmål 

 Budget 

Innan projektbeskrivningen anses godkänd måste den beslutas godkänd av den linjechef som har 

attesträtt att besluta angående ett projekt i den storleksordningen. Linjechefen har då möjlighet att 

besluta om komplettering, att inte gå vidare med projektbeskrivningen eller att godkänna den. En 

godkänd projektbeskrivning är redo för beslut angående projektstart. Det innebär att resurserna 

måste vara säkrade, både internt och externt, för att vara tillgängliga när och om projektet startar. 

4.1.3 Del 3 – Från projektbeskrivning till godkänt projekt  

Tredje fasen syftar till att utifrån utvalda godkända projektbeskrivningar ta de beslut som krävs för 

att starta projektet, se Figur 19.  

 
Figur 19: Process del 3 - Från projektbeskrivning till godkänt projekt. 

Den godkända projektbeskrivningen går vidare till beslut angående om projektet får godkänt att 

starta eller inte, utifrån informationen i projektbeskrivningen. Om det enligt projektbeskrivningen 

finns externa parter med i projektet måste även dessa godkänna projektbeskrivningen. Om projektet 

har tillräckligt stor omfattning i form av resurser måste beslutet istället fattas under ett 

tvärfunktionellt beslutsmöte där projektet kan få tillåtelse att starta eller inte. Slutligen kan det 

krävas ett externt beslut om projektet ligger inom något externt forskningsprogram, exempelvis FFI 

eller EU-projekt. Där beslutar forskningsrådet om projektet får tillåtelse att starta eller inte. 

4.1.4 Del 4 – Projektgenomförande 

Den fjärde och sista delen i processen beskriver själva projektgenomförandet, från projektstart fram 

till projektet är avslutat, se Figur 20. Alla projekt leder inte direkt till tillgängligt resultat för 

produktutveckling utan resultat kan även vara kompetens till framtida projekt och till 

processutveckling. 

 
Figur 20: Process del 4 - Projektgenomförande. 

Projektets genomförande utgår från den projektstruktur som har satts upp enligt 

projektbeskrivningen och innehåller de faser, grindar, delmål och slutmål som planerats. Här finns 

det en stor flexibilitet att anpassa genomförandet efter projektets förutsättningar. Faser, grindar, 
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delmål och slutmål kan även revideras under projektets gång. Vilken mognadsgrad projektet startar 

eller avslutas på varierar. 

Hela processen sammanfattas i figuren nedan: 

 
 
 
 
 
 

Figur 21: Sammanfattning av processen för teknologiutveckling på Scania. 

4.2 Klassificering av mognadsgrad i teknologiutvecklingsprojekt 
Beskrivningen av hur klassificeringen av mognadsgrad i teknologiutvecklingsprojekt på Scania sker är 

baserat på de identifierande intervjuer som genomförts i studien samt tillgänglig intern 

dokumentation. Det som presenteras i detta avsnitt är resultatet av den empiriska studien i form av 

metoder och beskrivningar av varför metoderna används. 

Mognadsgrad i teknologiutveckling är inte ett begrepp som är känt bland alla som bedriver 

teknologiutvecklingsprojekt på Scania och det finns inte heller en specifik metod som används 

överallt. Den övergripande processbeskrivningen för forskning och utveckling på Scania, se Figur 22 

nedan, innehåller fyra stora faser vilka indirekt ger en grov indelning på var ett projekt befinner sig. 

Detta är en process som alla projekt kan relatera till och därför användbar för att beskriva 

mognadsgrad i grova termer. 

 
 

Figur 22: Övergripande processbeskrivning för FoU på Scania. 

 Research är den första fasen vilken främst syftar till att resultera i kompetens och kunskap 

inom områden som anses viktiga för framtida scenarier. Här är ofta akademin inblandad och 

det är bland annat för att de också ska få kompetens inom viktiga områden och utbilda 

studenter till kompetenta framtida medarbetare på Scania.  

 Advanced Engineering tar vid där kunskapen och kompetensen omvandlas till teknologier 

som kan användas i framtida eller befintliga produkter, tjänster och processer. I denna fas är 

det ännu inte bestämt om det ska bli en produkt. Scanias medarbetare lär sig använda 

teknologin för att underlätta fortsatt utveckling och framtida användning av teknologin. 

 Concept Development har fokus på att behovet är tydligt och utifrån behovet utformas nya 

koncept. Önskemålen och kraven på konceptet som definieras under denna fas följer sedan 

med hela vägen till färdig produkt. Under Concept Development undersöks affärspotentialen 

bakom koncepten. Concept Development kan anses ligga på gränsen av studiens 

Advanced Engineering Concept Development Research Product Development 
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fokusområde då det är det är en övergång till produktutveckling. Vissa delar av fasen är nära 

teknologiutveckling och vissa ligger närmare produktutveckling. 

 Product Development, är produktutvecklingsfasen där produktutvecklingen sker vilket ligger 

utanför denna studies avgränsningar och därför inte beskrivs ytterligare. 

En anledning till att inte någon klassificering av mognadsgrad används i varje 

teknologiutvecklingsprojekt för att kunna kommunicera till mottagarna av teknologin hur långt man 

kommit i utvecklingen har under den empiriska studien beskrivits som att det inte behövts då man 

redan förstår varandra. Det finns många gånger en koppling och förståelse mellan utvecklarna och 

mottagarna av teknologin vilket gör att man från utvecklingssidan förstår vad som krävs för att 

teknologin ska kunna vara implementerbar samtidigt som man från mottagarsidan förstår vad skifte 

till den nya teknologin kan innebära. En anledning till detta nämns vara att samma personer kan 

arbeta på utvecklarsidan och mottagarsidan. Det har dock under studien varit oklart i vilken 

omfattning detta förhållande gäller. 

4.2.1 TRL-klassificering på Scania 

Utöver den övergripande processbeskrivningen har ytterligare en metod för klassificering av 

mognadsgrad för teknologiutvecklingsprojekt identifierats. Denna metod har varit TRL. Hur TRL-

nivåerna definieras finns beskrivet i den teoretiska referensramen. Nedan kommer enbart 

anpassningen till Scania samt anledningen till att TRL används redovisas. 

 

Figur 23: Beskrivning av TRL-nivåer inom FFI. 
Källa: Vinnova, 2013b 

Under studien har det framkommit att anledningen till att TRL-nivåer används för att beskriva 

mognadsgrad är att det i externfinansierade FFI-projekt måste anges vilken nivå projektet startar 

Fas TRL Kännetecken för uppnådd nivå Exempel på  den mognadsnivå som ska uppnås
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Produkt används med framgång 

(verifierad produktanvändning)
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8 Det komplett system är validerat

Test- och demonstrationsfasen är avslutad till 
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7 Demonstration i driftsmiljö
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6 Demonstration i relevant miljö
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Komponenter eller delsystem har testats under 

verklighetsliknande förhållanden (t ex testrigg 

eller testfordon).  Teknikens livskraft verifierad.

4
Teknisk validering i 

laboratoriemiljö
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respektive förväntas uppnå under projektets gång. Det finns en version av TRL-skalan som är 

anpassad och används inom FFI vilken visas i Figur 23 ovan. 

Beskrivningen av nivåerna är anpassad för fordonsindustrin i jämförelse med NASA:s ursprungliga 

modell utvecklad för rymdprojekt. Internt på Scania finns det versioner med ytterligare anpassningar 

för att bättre spegla organisationen men anpassningen har skett på avdelningsnivå, det vill säga att 

det inte finns en officiell Scaniaversion av TRL-skalan i dagsläget, vilket är något man strävar efter i 

framtiden. En av Scanias interna varianter av TRL visas i Figur 24. 

 Utvecklingsfas  Teknisk mognadsgrad  Beskrivning  

~ Fas 4: 
Implementering  

Systemerfarenhet i 
kundapplikationer  

Fullt integrerat med övriga fordonshårdvaru- / mjukvarusystem. 
Tekniken/systemet har använts i dess verkliga operativa miljö. 
All dokumentation har avslutats. Framgångsrik operativ 
erfarenhet.  

~ Fas 3: 
Produktverifiering  

Systemet kvalitetssäkras i 
forcerad och verklig 
driftsmiljö  

Systemutvecklingen är avslutad. Tekniken är integrerad med 
övriga hårdvaru- och mjukvarusystem. All funktionalitet är testad 
och simulerad i operativa scenarier.  

~ Fas 2: 
Produktutveckling  

Systemverifiering i 
forcerad och realistisk 
driftsmiljö  

Systemet demonstreras i verklig användning och miljö. 
Systemet är i serielikt utförande, med alla funktioner 
implementerade och testade. Väl integrerad med övriga system.   

AE:  
Teknikverifiering  

System- 
/delsystemverifiering i 
realistisk miljö  

Prototypimplementeringar i full skala och i realistisk användning. 
Integrerade med befintliga system. Funktionssäkring och 
kvalitets-kartläggning. Genomförbarhet visad i verklig applikation 
och drift.  

AE:  
Teknikverifiering  

System/delsystem/kompo
nent- verifiering i relevant 
miljö  

Grundlig funktionstestning av prototyper i representativ miljö. 
Prototypimplementeringar med funktionalitet och gränssnitt som 
liknar ett tänkt seriesystemet. Tekniskgenomförbarhet bevisad.  

Research:  
Tillämpad forskning  

Komponent- / delsystem- 
verifiering i 
laboratoriemiljö  

Framtagande av komponentprototyp och genomförande av 
komponent- eller delsystemstest. Integrering av teknikelement. 
Experiment i full skala eller med realistiska datamängder.  

Research:  
Tillämpad forskning  

Analytisk och 
experimentell 
undersökning av funktion 
och  nyckelegenskaper  

F&U inleds med analytiska studier och laboratoriestudier. 
Demonstration av teknisk genomförbarhet med tidiga prototyp-
implementeringar som genomförs med representativa 
förutsättningar.  

Research:  
Tillämpad forskning  

Teknologikoncept och / 
eller tillämpningar 
utformas  

Teori och vetenskapliga principer är inriktade på specifika 
användningsområden för att definiera teknologikonceptet. 
Egenskaper hos teknologin är beskrivna. Analytiska verktyg har 
utvecklats för simulering eller analys av tillämpningar.  

Tillämpad- / 
Grundforskning  

Grundläggande principer  
utformas  

Övergång från vetenskaplig forskning till tillämpad forskning. 
Väsentliga egenskaper och beteenden av system och 
arkitekturer beskrivs. Beskrivet med matematiska formuleringar 
och algoritmer.  

Figur 24: En av de anpassade versionerna av Scanias TRL-skala. 
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5 Empiri – Beslutsstöd 
I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet från de identifierande och fördjupande 

intervjuerna. Kapitlet presenterar den identifierade mognadsgraden för respektive projekt, de 

identifierade beslutsaspekterna, källor till informationsunderlag för beslutsaspekterna, 

beslutsaspekternas relevans vid revidering i milstolpar samt intern öppen innovation på Scania. 

5.1 Mognadsgrad, identifierande intervjuer 
Under studien har intervjuer skett med medlemmar från tio olika projekt för att identifiera relevanta 

beslutsaspekter, för vilket tillvägagångssättet beskrivs i större detalj i metodavsnittet, avsnitt 2.6.2. 

Utifrån dessa identifierande intervjuer klassificerades projektens mognadsgrad. Projektens 

identifierade fördelning i TRL-nivåer, baserat på FFIs nivåbeskrivning, visas i Kolumnen till vänster 

beskriver projektets avdelning på Scania. 

Tabell 7. Inget av projekten har bedömts starta i TRL-nivå 1. Fördelningen sträcker sig från 

projektstarten till projektets avslut alternativt planerade avslut. I de fall projektstart eller 

projektavslut bedömts ligga mitt emellan två nivåer har båda nivåerna tagits med. Om projektet 

bestått av flera delar och någon av dessa delar klassificerats till en TRL-nivå över nivå 6 har den delen 

av projektet bedömts ligga utanför studiens avgränsningar. Kolumnen till vänster beskriver projektets 

avdelning på Scania. 

Tabell 7: Projektens identifierade fördelning i TRL-nivå. 

  
  

  
1 

  
2 

TRL 
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4 

  
5 
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RE             

NE             

NT             

RT             

UT             

YS             

NM             

NE             

NT             

RE             

 

Klassificeringen av mognadsgrad har i första hand utförts av intervjudeltagarna med stöd av FFIs 

nivåbeskrivning. I de fall där klassificeringen varit svår så att intervjudeltagaren inte kunnat bedöma 

projektet, har utföraren av studien gjort en bedömning utifrån den information som varit tillgänglig 

om projektet. En återkommande svårighet har varit att man under projektet inte har använts sig av 

TRL-nivåer och därför inte är van att reflektera över dessa.  

Då det redan varit svårt att klassificera projekten till en specifik mognadsgrad har det varit ännu 

svårare att ge svar på hur beslutsaspekter förändras beroende på projektets mognadsgrad. 

Intervjudeltagarna har inte kunnat ge svar på den frågan utan har istället enbart kunnat besvara vilka 

beslutsaspekter som påverkar det studerade projektet eller projekt allmänt. Samtidigt har flera av 

intervjudeltagarna har sagt att de tror att beslutsaspekterna, eller i alla fall hur viktiga de är, 

förändras när ett projekt blir mer moget och närmar sig produktutveckling. 
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5.2 Beslutsaspekter, identifierande intervjuer 
Ur intervjuerna har det uttryckts att beslutsaspekterna är projektspecifika för just det här projektet, 

det beror på vilken avdelning projektet genomförs av eller att det beror på individerna som tar 

beslutet. Det finns alltså en stor del i beslutet som beror på. Trots detta har beslutsaspekter 

sammanställts och grupperats. 

Beslutsaspekterna har grupperats i kategorier, där kategorierna sedan delats in i tre områden, se 

Figur 25. Prioriteringen mellan dessa tre områden har tidigare beskrivits i avsnitt 2.6.2.2 där 

avgränsningar gjort att enbart område 1 och 3 kommer att presenteras. Dessa två områden är det 

empiriska resultatet vilka visas nedan tillsammans med en förklaring av karaktärsdragen. I tabellerna 

visas antal projekt som nämnt aspekten. Det är viktigt att betona att bara för att enbart ett av 

projekten nämnt en aspekt behöver den inte vara mindre viktig, utan aspekten kan ha relevans för 

samtliga projekt. Därför är detta märkt med en stjärna i tabellerna. 

 
Figur 25: Prioriterade kategorier och områden av beslutsaspekter. 

5.2.1 Område 1 

Inom område 1 finns tre kategorier, där varje kategori innehåller beslutsaspekter vilka ger 

förutsättningar för att vara öppen eller stängd. Kategorin kompetensklassificering består av 

beslutsaspekter relaterat till projektets syfte och tänkta resultat i form av kompetens och teknologier 

samt hur detta påverkar förutsättningarna för öppenhet. Beslutsaspekterna presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8: Beslutsaspekter inom område 1, Kompetensklassificering. 

Beslutsaspekt: 
Ger 

förutsättningar 
för: 

Antal projekt 
som nämnt 
aspekten*: 

Kärnkompetens Stängt 8 

Projektet involverar strategi eller känslig information Stängt 6 

Sekretesskrav finns Stängt 1 

Innovativa idéer med stor potential och konkurrensfördel Stängt 1 

Fokus i projektet närmar sig produkter eller prestanda Stängt 1 

Fokus på helhet, inte delsystem Stängt 1 

Generell kunskap eller hårdvara i projekt kan gå att dela med 
andra 

Öppet 4 

Kompetensen ligger inte nära kärnområden Öppet 2 

Kompetensklassificering 

Kompetensposition 

Timing / Resurser 

Val av samarbetspartners Utgående innovation 

Område 1 Område 2 Område 3 

Fokus på hur intern utgående 

innovation hanteras idag Huvudfokus 
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Utveckling av basprodukt Öppet 1 

Branschöverskridande frågeställningar Öppet 1 

För att konkurrera krävs förutsättningar vilket bara Scania och 
eventuellt direkta konkurrenter har, därför kan man samarbeta 
med icke konkurrenter 

Öppet 1 

Research går generellt köra öppet Öppet 1 

 

Centralt i denna kategori är frågor så som: 

 Är projektets område kärn-, strategisk- eller baskompetens? 

De allra flesta ansåg att vilken typ av kompetens projektet syftar till är avgörande då kärnkompetens 

kan ge förutsättningar för stängt och baskompetens ge förutsättningar för öppet. Exempelvis angav 

en av intervjudeltagarna att anledningen till att en del i projektet inte gjordes internt utan att man 

tog med en extern part för detta var att det låg långt från Scanias kärnkompetens. Samma person 

uttryckte att kärnkompetens borde vara stängt.  

 Är resultatet specifikt för Scania eller av generell karaktär? 

Med resultatet menas det som projektet syftar till att ta fram, vilket kan vara kompetens, teknologi, 

algoritmer, optimeringar osv. Om resultatet är Scaniaspecifikt, det vill säga särskiljer sig från 

konkurrenter ger det förutsättningar för ett stängt projekt. Om det istället är ett generellt resultat 

som exempelvis en basprodukt eller en mätutrustning ger det förutsättningar för ett öppet projekt. 

Exempel på Scaniaspecifikt resultat som nämndes var gjuterispecifik information, 

produktoptimeringar, produktegenskaper och mätmetoder för test. 

 Ligger fokus på delsystem eller helhet? 

Under en intervju beskrevs att om projektet har fokus på helhet bör projektet vara stängt, medans 

ett projekt som fokuserar på ett generellt delsystem kan vara öppet. Ett exempel som beskrevs var 

ett projekt där fokus ligger på hela växellådan, vilket bör vara stängt eftersom förståelsen av 

helheten är central. Om projektet istället syftar till att ta fram en liten komponent i en växellåda kan 

komponenten i sig vara generell och det ger därför förutsättningar till att vara öppen. 

 Finns behov av sekretess? 

Om det finns sekretessbehov, och som en av intervjudeltagarna uttryckte sig, risk att Scania förlorar 

möjligheter till konkurrensfördelar om någon annan får reda på vad som händer inom projektet ger 

det förutsättningar för ett stängt projekt. 

 Är frågeställningarna branschöverskridande? 

Branschöverskridande frågeställningar innebär att frågeställningen är relevant även inom andra 

branscher och därför möjliggör för samarbeten mellan branscher. En intervjudeltagare beskrev hur 

man samarbetat med en konkurrent inom samma bransch men i efterhand insett att ett samarbete 

med någon inom en annan bransch skulle kunna ge ett öppnare och mer effektivt samarbete, 

eftersom man inte vill dela all tillgänglig information om problemet med konkurrenten. Samarbetet 
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inom samma bransch bidrog därför med att båda parterna hemlighöll information och därför inte 

utnyttjade samarbetet fullt ut. 

Kategorin kompetensposition relaterar till hur projektets kompetensområde ser ut och var 

kompetens inom området finns samt vilken position Scania har. Beslutsaspekterna presenteras i 

Tabell 9. 

Tabell 9: Beslutsaspekter inom område 1, Kompetensposition. 

Beslutsaspekt: 
Ger 

förutsättningar 
för: 

Antal projekt 
som nämnt 
aspekten*: 

Om vi ligger före andra aktörer Stängt 2 

Om vi gjort tester ingen annan gjort Stängt 2 

Kompetens inom området finns redan internt Stängt 2 

Ingen annan har haft de här tankegångarna = öppet fält Stängt 1 

Ingen tillgänglig kompetens internt Öppet 3 

Om vi behöver få veta hur andra tänker inom området Öppet 3 

Gemensam plattform finns Öppet 2 

För att inte snöa in på fel saker, få feedback Öppet 2 

Ta ikapp konkurrenter genom öppna projekt Öppet 1 

Vi och andra har samma kompetensnivå Öppet 1 

Extern kompetens som kompletterar intern kompetens finns 
tillgänglig 

Öppet 1 

 

Centralt inom denna kategori är frågeställningar likt: 

 Hur ser Scanias kompetensposition ut i jämförelse med andra aktörer inom området? 

Hur ligger Scanias kompetensnivå om man jämför med konkurrenter eller med andra aktörer inom 

andra branscher? En intervjudeltagare berättade att om man ligger längre fram än potentiella 

samarbetspartners kommer man inte att vinna något förutom att hjälpa de andra, vilket ger 

förutsättningar till ett stängt projekt. En annan intervjudeltagare uttryckte att då man ligger på 

samma kompetensnivå som potentiella samarbetspartners kan man tillsammans jobba ikapp en 

aktör med högre kompetens. 

 Var finns kompetensen tillgänglig inom området? 

Var finns kompetensen och är den tillgänglig för Scania? Om den externa kompetensen finns hos en 

konkurrent som inte vill dela med sig finns förutsättningar för att göra det internt i ett stängt projekt 

om inte kompetensen finns tillgänglig hos någon ytterligare som är villig att dela med sig. 

 Finns det något tidigare samarbete inom området där man bygger kompetens tillsammans? 

Tidigare samarbeten har tagit tid och resurser att bygga upp samtidigt som de underlättar i 

jämförelse med att samarbeta med någon man aldrig jobbat med tidigare. Det har därför beskrivits 

under en intervju att det kan vara relevant att fortsätta bygga på befintliga samarbeten. Dock 

betyder det inte att man måste göra som man gjort tidigare, utan bara vara medveten om det. 
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Inom kategorin timing / resurser ligger beslutsaspekter som ger förutsättningar för öppna eller 

stängda projekt utifrån den interna och externa resurssituationen nu och framöver. 

Beslutsaspekterna presenteras i Tabell 10. 

Tabell 10: Beslutsaspekter inom område 1, Timing / Resurser. 

Beslutsaspekt: 
Ger 

förutsättningar 
för: 

Antal projekt 
som nämnt 
aspekten*: 

Ta sig till marknad snabbare genom kortare uppstartstid Stängt 1 

Timing, ingen produktlansering eller andra resurskrävande 
projekt för tillfället 

Stängt 1 

Få ut mycket forskning för få resurser Öppet 9 

Flera aktörer = större volym på den tilltänkta 
produkten/komponenten ger lägre pris för Scania i slutändan 

Öppet 4 

Ta sig till marknad snabbare, då interna resurser saknas Öppet 3 

För att påverka politik, lagkrav, infrastrukturfrågor krävs 
externa resurser 

Öppet 2 

Interna resurser saknas  Öppet 2 

Timing, produktlansering eller andra projekt kräver stora 
resurser 

Öppet 1 

 

 Vilka resurser finns tillgängliga nu och framöver internt och externt? 

I en av intervjuerna framkom det att timingen bland de involverade resurserna i projektet kan vara 

avgörande om projektet genomförs internt eller med partners. Ifall en kommande produktlansering 

tar en stor del av resurserna kan det vara lämpligt att låta universitet vara med i projektet.  

 Kräver projektet större omfattning än vad som är möjligt internt? 

Ett exempel på ett projekt som inte skulle utföras om enbart Scania var involverade på grund av att 

kostnaden blir för stor för en ensam aktör var lågviktskomponenter enligt en intervjudeltagare. En 

annan deltagare uttrycker att projekt där det krävs att man påverkar politik, lagkrav eller 

infrastrukturfrågor måste man göra tillsammans med andra vilket ger förutsättningar för öppna 

projekt. 

5.2.2 Område 3 

Område 3 innehåller enbart en kategori av beslutsaspekter för utgående innovation. Enligt studiens 

definition av öppen innovation kan detta innebära utgående innovation både utanför organisationen 

och inom organisationen, men alltid utanför projektet. Att hitta och ta tillvara på resultat som 

uppkommer i projekt och inte går i linje med projektets målsättning men har potential utanför 

projektet är ingen formell process på Scania. Därför sker normalt inget beslut att hantera dessa 

resultat. Genom att inget beslut normalt tas för detta har det varit svårt för intervjudeltagarna att 

beskriva beslutsfaktorer. Dock har några beslutsaspekter presenterats, se Tabell 11. 
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Tabell 11: Beslutsaspekter inom område 2, utgående innovation. 

Beslutsaspekt: 

Kan detta resultat bli till en publikation? 

Kan detta resultat leda till nya projekt där Scania är med? 

Har resultatet potential i andra branscher? 

 

Publikationer är ett sätt att använda resultat som inte används specifikt i projektet. Anledningar att 

skapa publikationer som nämnts är att det gör att någon annan inte kan ta patent på det som 

publikationen behandlar samt att det ger Scania en innovativ image att finnas med i publikationen. 

En av intervjudeltagarna beskrev hur den här typen av resultat och sidospår triggar igång nya projekt 

där Scania är med. En annan deltagare nämnde hur svårt det är att jobba med något som hamnar 

utanför Scanias business, även om resultaten har potential i andra branscher. Problemet är kopplat 

till att resurser, i form av individer, behövs i andra projekt och att de därför inte får möjlighet att 

jobba med det som inte är centralt för Scania. Även om resultatet potentiellt skulle gå använda i 

exempelvis personbilsbranschen. 

En av intervjudeltagarna beskriver svårigheten med att göra interna resultat och innovationer synliga 

ens för andra interna projekt. Deltagaren anser att det är enklare att söka potentiellt användbara 

resultat och innovationer från universitet än inom den egna organisationen.  

Det har även framkommit att resultat i projekt med externa partners som har potential hos någon av 

de deltagande aktörerna men inte i projektet antingen kan diskuteras och släppas vidare till den 

berörda aktören alternativt att aktören bara är tyst om det och startar ett eget internt projekt utan 

att de andra aktörerna vet om det. Båda alternativen har nämnts av flera intervjudeltagare. En 

intervjudeltagare beskrev att det hänger mycket på personkemi om ett resultat ska gå överföra till 

någon internt utanför projektet, och det finns exempelvis svårigheter för resultaten att gå mellan 

vissa avdelningar. Nätverk har nämnts som en möjlighet till intern utgående innovation. Technical 

managers, vilket är kunniga personer inom ett visst område, beskrivs som centrala för detta 

nätverkande. 

5.3 Källor till information, fördjupande intervjuer 
De fördjupande intervjuerna innebar intervjuer med 9 av de 10 projekt som tidigare intervjuats med 

fokus att hitta källor till informationen för beslutsaspekterna. För mer information om metoden se 

avsnitt 2.6.2 i rapporten. Nedan presenteras empiriresultatet angående källor till information för de 

tre kategorierna: kompetensklassificering, kompetensposition och timing / resurser.  

5.3.1 Kategori kompetensklassificering 

Empiriresultatet för kategorin kompetensklassificering har nedan delats upp i två delar. Den första 

delen beskriver källor till information angående hur man beskriver kompetens- eller 

teknologiområden, se Tabell 12. Den andra delen behandlar källor till information angående 

kompetensklassificering, se Tabell 13. 
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Tabell 12: Källor till information angående beskrivning av kompetens- eller teknologiområde. 

Källor till information Antal projekt 
som nämnt det* 

Scania Technology Road Map 4 

Utifrån projektets syfte, utmaningar, drivkrafter och förståelse av projektet 4 

Fråga teknologikoordinatorer 1 

 

Samtidigt som många intervjudeltagare nämnt TRM som en källa till information har det även av 

andra beskrivits vara ett verktyg som inte går att använda för att definiera sitt område. Invändningen 

mot TRM var att definitionerna av kärn-, strategisk- och baskompetens är för diffusa samt att alla 

tycker att sitt område är kärnkompetens och därför kommer att använda TRM för att vinkla sitt 

projekt till ett kärnområde. De flesta av intervjudeltagarna har utan problem kunnat beskriva vilket 

område deras projekt hör till. Dock har det varit svårare att berätta hur man vet eller bestämmer 

området. Det har även nämnts att olika personer beskriver samma område på olika sätt. 

Tabell 13: Källor till information angående kompetensklassificering. 

Källor till information Antal projekt 
som nämnt det*  

Diskussion i gruppen eller avdelningen 2 

Diskussion med kunniga personer inom området 2 

Scania TRM 2 

Interagera med andra för att få nya perspektiv 1 

Branschkonsulter 1 

Egna TRM på avdelningen 1 

 

En intervjudeltagare föreslog att två ytterligare frågeställningar bör ställas vilket är om det under 

projektets gång planeras att skapa patent respektive publikationer. Genom att ställa dessa frågor är 

det möjligt att i ett tidigt skede göra relevanta val gällande öppna och stängda delar i projektet. Det 

ger förutsättningar för om det behövs skrivas avtal eller kontrakt mellan projektdeltagare. 

Det har lyfts att man bör ifrågasätta vad som är kärnkompetens i ett kärnkompetensområde. Det kan 

nämligen vara så att ett projekt ligger inom ett kärnkompetensområde samtidigt som projektets mål 

inte är direkt kärnkompetens. Bara för att man ser ett område som kärnkompetens om 15 år 

påverkar det egentligen inte projektets förutsättningar att vara öppet eller stängt idag. 

Dessa typer av frågeställningar kan leda till partiska konstruktioner vilket en intervjudeltagare 

uttrycker som en nackdel. Samma person tycker dock att det ändå är användbara frågeställningar 

som grund för argumentation. En av deltagarna tyckte att man i dagsläget chansar på den här typen 

av frågeställningar. 

Sekretessfrågan anses av några vara svår att besvara. Det handlar både om vad som händer om 

någon annan får reda på vad Scania gör och om vilken information man kan dela med andra. En av 

intervjudeltagarna tycker att det är bra att diskutera gränserna i projektet angående vad man får och 

inte får dela. 
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5.3.2 Kategori kompetensposition 

Eftersom de flesta valt att besvara samtliga frågor i kategorin kompetensposition med ett 

gemensamt svar eller diskutera dessa frågor samtidigt har källorna till information sammanställts 

gemensamt för dessa fyra frågor, se Tabell 14.  

Tabell 14: Källor till information angående kompetensposition. 

Källor till information Antal projekt 
som nämnt det* 

Analysverktyg Benchmarking mellan aktörer 2 

Patentsökningar, Vad? Hur många patent? Vem? 2 

Bevaka Forskningsfronten, hur många jobbar med det och hur 
mycket publiceras? 

4 

Konferenser 3 

Övervaka området 3 

Erfarenhet Erfarenhet från tidigare projekt 3 

Via nätverk Leverantörer, vad har de för teknik och hur ser de 
området? 

3 

Universitet 3 

Interna personer med hög kompetens (ex. C3 & C4) 3 

Marknadsavdelningen 2 

Industri- & Branschforum 1 

Konsulter 1 

 

En av intervjudeltagarna sa att man inte kan veta svaret på frågorna i kompetenspositionskategorin 

innan man har börjat med projektet. En annan uttryckte att man bara vet det. En tredje att man går 

på känsla och vad man själv tycker.  

Under intervjun betonade en av deltagarna att även om Scania ligger främst inom området kan det 

ibland vara bättre att samarbeta med andra. Det måste finnas fördelar eller konkurrensfördelar med 

att ligga först inom området för att det ska ge förutsättningar till ett stängt projekt. Annars finns det 

risk att det Scania bara får högre kostnader genom att ligga i framkant. 

Gällande andra aktörers kompetens är det viktigt att undersöka om kompetensen verkligen finns. En 

intervjudeltagare gav exempel på när en aktör lanserat en produkt i marknadsföringssyfte snarare 

som bevis på verklig kompetens. Det gjorde att man trodde att högre kompetens fanns hos denna 

aktör än vad som egentligen var fallet. Det kan göra att man hamnar i samarbeten med felaktiga 

förhoppningar. En metod som nämnts för att undersöka detta är att se om aktören har några tidigare 

framgångsrika projekt inom området. En annan intervjudeltagare nämner också problematiken med 

att skilja på vad som finns tillgängligt mot för vad som känns tillgängligt. Dessa beskrivs vara olika. 

När man söker efter andra aktörer inom området bör man även se på lösningar i andra branscher. 

Deras lösningar kanske inte är applicerbara 1:1 men kan efter anpassning vara en bra lösning. 

För att besvara frågan om hur snabbt utvecklingen sker inom området har två olika projekt nämnt att 

det inte har varit stora teknologiska framsteg som lett till att området fått fart utan snarare att nya 

möjligheter att minska kostnaden på någon relaterad komponent vilket gjort teknologin mer 

konkurrenskraftig. Därför räcker det inte att övervaka teknologiska framsteg. 
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I frågan angående hur man vanligtvis utvecklar kompetensen har behovet av att ifrågasätta tidigare 

arbetssätt lyfts under flera intervjuer. Ett exempel var ett projekt som var kopplat till ett kluster där 

man samarbetat under lång tid. Nu har man börjat uppleva att man ligger i framkant i klustret och 

eventuellt borde dra sig ur men att det är svårt att veta när man ska ta det beslutet.  

En av intervjudeltagarna uppmanade till att våga säga nej när ett samarbete erbjuds. Man måste se 

till vad som är bäst för projektet. Interna resurser är begränsade så det finns inte tid att vara med i 

för många interna projekt. Det ger istället en negativ effekt på arbetet. 

Det är även viktigt att se till vad kompetensen ska användas till när man bestämmer om man ska köra 

ett öppet eller stängt projekt. Om det i slutändan är en leverantör som ska leverera produkten kan 

det vara relevant att utveckla den tillsammans med leverantören. En åsikt som uttrycktes under en 

intervju var att kompetens som inte kommer användas internt inte ska utvecklas internt. 

5.3.3 Kategori timing / resurser 

Empiriresultatet från kategorin timing / resurser har delats upp så att först presenteras information 

för projektets resurskrav samt intern och extern resursstatus, se Tabell 15. Sedan följer tre 

frågeställningar som besvaras var för sig. 

Tabell 15: Källor till information för projektets resurskrav samt intern och extern resursstatus. 

Källor till information 

Projektets resurskrav Vad skulle jag vilja göra - vilka resurser behövs för det? 

Räkna baklänges vad man behöver göra 

Erfarenhet 

Intern resursstatus Teknik-roadmaps 

Resurs-roadmaps 

Planerade produktuppryckningar (återkommande med visst intervall) 

Lagkrav som kommer kräva resurser 

Fråga inblandade avdelningar om de tror att resurser finns 

Prognoser 

Utifrån taktning av gulpilsprocessen 

Extern resursstatus Finns tillgängliga konsulter? 

Utlysningar från FFI 

Genom dialog med akademi 

 

På frågan om vad projektet har för resurskrav har det beskrivits som en iterativ process vilken enligt 

många av intervjudeltagarna anses svår. Det är ett arbete som förändras i och med att projekten 

fortgår och förutsättningarna för resurser förändras.  

Det har av flera intervjudeltagare nämnts som ett pussel att matcha interna och externa resurser för 

att se när delar av projektet bör genomföras. Då projektet delas upp i arbetspaket kan dessa placeras 

ut där det passar bäst.  

För att ta reda på den interna resursstatusen finns ett antal interna verktyg att använda, vilka 

presenteras i Tabell 15. Under flera intervjuer har det dock nämnts att gröna projekt alltid går före 
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gula och att det kan göra att förutsättningarna förändras. Det beskrivs viktigt att säkra upp resurser i 

form av personer internt.  

En förutsättning som framkommit under en intervju är att för att kunna bedöma den externa 

resursstatusen måste man veta var kompetensen finns. Detta för att veta vilka aktörer man kan 

samarbeta med. 

Fråga: Finns det förutsättningar att nå olika resultat med interna eller externa resurser? 

Det har beskrivits att interna och externa projekt ger olika typer av svar på projektets problem, 

exempelvis ett ingenjörsmässigt svar internt och ett akademiskt svar när man samarbetar med 

akademi. Därför kan man överväga vilket av dessa svar man vill ha. För att ett projekt över huvud 

taget ska kunna köras internt måste man se till att man har möjlighet att nå målet internt både 

kunskapsmässigt och resursmässigt.  

Fråga: Finns det tidskrav vilket gör att det krävs kontroll i projektet? 

Under intervjuerna har det beskrivit att det går att köra projekt både öppet och stängt med hög 

kontroll. Det beror istället på vilka aktörer man samarbetar med. Doktorander nämns som mer 

lämpliga i projekt med mindre kontrollkrav och där det inte gör lika mycket att det tar lång tid. En 

intervjudeltagare gav exemplet att om projektet är diffust som en vision, exempelvis att öka 

verkningsgrad på ett visst sätt, kan man låta akademin bygga kompetens. Om man istället använder 

post-dok kan man ha högre krav på kontroll än med doktorander. Dock beskriver en 

intervjudeltagare att post-dok är tjurigare och har tendenser att vilja gå sin egen väg, vilket försvårar 

kontroll över dessa. 

Fråga: Hur påverkas Scania av att skjuta projektstarten på framtiden? 

Frågan om att skjuta projektstarten på framtiden har inte ansetts vara en bra ställd fråga. Istället har 

andra frågor föreslagits: 

 Hur påverkas Scanias konkurrenskraft om inte projektet startar nu? 

 När måste projektet avslutas? 

 Hur kritiskt är projektet? 

 Utifrån kärnan i projektets syfte, når vi målet bäst genom det här projektet? 

 Hur ser window of opportunity ut? 

Synpunkter på den här typen av frågor är att man bara kan veta detta i efterhand. Om frågan är när 

projektet måste avslutas kommer vissa typer aldrig kunna ge ett svar. Det betyder dock inte att 

projektet är oviktigt utan bara att det inte har någon produktlansering kopplat till sig.  

En förutsättning som gör att det inte är möjligt att starta projektet är om projektet ska köras internt 

och personerna inte är tillgängliga. 
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5.4 Revidering av beslutsaspekter under projektet, fördjupande intervjuer 
Intervjudeltagarna har fått besvara om de tycker att det är relevant att revidera förutsättningarna för 

att projektet är öppet eller stängt utifrån de föreslagna frågeställningarna vid projektets milstolpar 

eller grindar.  

Tabell 16 visar hur de intervjuade i de olika projekten ställer sig till relevansen av revidering. 

Tabell 16: Relevans att revidera beslutsaspekter vid milstolpar under projektet. 

 Kategori Frågeställning 

Relevant att revidera vid 
milstolpar 

Ja Nej 

Kompetensklassificering 1. Identifiera teknologiområden 6 3 

2. Kompetensklassificering för varje område 7 2 

Kompetensposition 3. Scanias kompetensposition 7 2 

4. Var finns kompetensen? 7 2 

5. Hur snabbt utvecklas området? 7 2 

6. Hur bygger vi vanligtvis kompetens? 3 6 

Timing/ Resurser 7. Vad kräver projektet för resurser? 7 2 

8. Intern resursstatus, nu och framöver? 7 2 

9. Extern resursstatus, nu och framöver? 7 2 

10. Finns förutsättningar att nå resultat? 7 2 

11. Finns det något tidskrav för kontroll? 7 2 

12. Hur påverkas, skjuta upp projektstart? 4 5 

 

Resultatet visar att en revision vid milstolpar av de flesta anses relevant för 10 av 12 frågeställningar. 

De frågeställningar som merparten inte anser är relevanta var Hur bygger vi vanligtvis kompetens? 

och Hur påverkas Scania av att skjuta projektstarten på framtiden?.  

En av intervjudeltagarna ansåg att samtliga frågeställningar inte har relevans vid framtagning av 

projektbeskrivning och därmed inte heller vid milstolpar. Anledningen till att de inte ansågs vara 

relevanta ens vid framtagning av projektbeskrivning var att projektbeskrivningen normalt 

genomfördes långt senare än då dessa frågor bör ställas, man har alltså redan behövt ta ställning till 

frågorna tidigare. En annan intervjudeltagare tyckte inte att det är nödvändigt att revidera dessa 

frågeställningar kontinuerligt om inte någonting hänt i form av en trigger. En trigger kan vara att 

förutsättningarna för externa resurser förändrats, först då reviderar man frågeställningarna runt 

externa resurser. Intervjudeltagaren ansåg därför inte milstolpar som en optimal tidpunkt för 

revidering. 

I övrigt var det generellt en positiv inställning till att revidera dessa. Flera av deltagarna uttryckte att 

om ingen förändring skett kan man enkelt bara bekräfta det tidigare beslutet och därmed behöver 

revideringen inte ta speciellt lång tid. 
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5.5 Utgående innovation, fördjupande intervjuer 
Under diskussioner angående utgående innovation har främst möjligheten till utgående innovation 

inom Scania behandlats.  

På personer i projektet finns möjligheter att ställa krav eller uppmana till att ta upp resultat från 

sidospår och inte bara resultat relaterat till projektets mål. Dock så kan de inte ansvara för att 

förmedla informationen till de som kan tänkas behöva den. Det är istället andras ansvar, se Tabell 17.  

Tabell 17: Möjligheter att förmedla information för att skapa utgående innovation. 

Förmedla information via: 

Databas med nyhetsbrev och hemsida 

Teknikmöten 

Via chefer 

Via Technical Managers 

Via Senior Technical Advisors 

 

Flera av de intervjuade har uttryckt att en databas eller en formell process inte är lösningen. Detta på 

grund av att oväntade användningsområden inte sprids via rapporter utan muntligt. Det är också 

svårt att söka efter något man inte vet att man letar efter, som en intervjudeltagare uttryckte det. 

Det betonades istället att det är viktigt att ha rätt personer på möten och att man ska våga ta upp 

resultat med potential för utgående innovation. Chefer och ledare har ett ansvar i att uppmana till 

att använda de informella vägarna som finns. 

Eftersom det kan dröja länge innan någon behöver information om ett resultat är det viktigt att 

personer med kunskap är beredda att dela med sig, även om de inte längre arbetar med det 

området. De informella vägarna på Scania kan beskrivas övergripande enligt följande, se Figur 26. 

 
 

Figur 26: Informell väg för att skapa utgående innovation inom Scania. 
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6 Analys 
Analyskapitlet syftar till att använda den teoretiska referensramen för att analysera det empiriska 

resultatet och därmed kunna besvara forskningsfrågan och studiens syfte. Först analyseras 

fallstudieföretagets beslutsprocess och mognadsgradsklassificering följt av en analys av beslutsstödet 

och intern utgående innovation på Scania. 

6.1 Beslutsprocess för teknologiutveckling 
Utifrån metoden som beskrivits i avsnitt 2.7 har Scanias beslutsprocess jämförts med de 

beslutsprocesser för teknologiutveckling som litteraturen föreslår i syfte att finna skillnader och 

föreslå förändringar. Avslutningsvis har lämpliga beslutspunkter för beslutsstödet analyserats och 

föreslagits. 

6.1.1 Första, andra och tredje generationens beslutsprocesser 

ITabell 18 nedan visas jämförelsen mellan Scanias beslutsprocess och första, andra och tredje 

generationens beslutsprocess vilka redogjorts i litteraturstudien. Dessa tre generationer visar på en 

utveckling av hur beslutsprocesser har förändrats över tiden och antas förändras i framtiden, se 

avsnitt 3.2.3 för teoretisk beskrivning. Jämförelsen mellan Scanias beslutsprocess och de i 

litteraturen beskrivs sedan mer utförligt för att redogöra vad Scania kan göra för att utveckla sin 

process samt vilka styrkor och svagheter den befintliga processen har. Analysen fokuserar på att 

beskriva om Scanias process har möjlighet och verktyg för att hantera problemområden eller 

fördelar. Analysen kommer inte behandla om dessa möjligheter och verktyg faktiskt utnyttjas eller i 

vilken utsträckning detta sker.  

Tabell 18: Jämförelse mellan första, andra och tredje generationens beslutsprocess samt Scanias beslutsprocess. 

Beslutsprocess-
generation 

 Beskrivning utifrån litteraturstudien Scanias 
process 

Första 
generationens 
beslutsprocess 

Problem 

Projekt måste uppnå alla mål för att gå vidare Hanteras 

Fokus på att mäta och kontrollera projekt Hanteras 

Ingen affärsriskaspekt Hanteras 

Andra 
generationens 
beslutsprocess 

Fördelar  

Tvärfunktionellt ägande av projekt Befintligt 

Holistisk utgångspunkt Befintligt 

Förutvecklingsfaser definieras Befintligt 

Möjlighet att stoppa projekt av affärsmässiga skäl Befintligt 

Problem 

Projekt måste uppnå alla mål för att gå vidare, 
oavsett om framtida moment är beroende av dessa 

Ej klargjort 

Alla projekt passar inte i samma process, flexibilitet i 
fasernas ordning krävs 

Ej klargjort 

Processen stödjer inte att projekt med låg risk 
behöver inte en lika lång process 

Hanteras 

Processen stödjer inte att projekt behöver 
prioriteras och jämföras med varandra 

Hanteras 

Processen har beskrivits i för stor detalj vilket gör att 
förståelsen för helheten inte är stor nog 

Ej klargjort 

För mycket byråkrati Ej klargjort 
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Beslutsprocess-
generation 

 Beskrivning utifrån litteraturstudien Scanias 
process 

Tredje 
generationens 
beslutsprocess 

Viktiga 
utvecklings-
områden 

Flexibilitet i flödet Potential till 
utveckling 

Beslutspunkter med villkor Potential till 
utveckling 

Prioritering och fokusområden för projekt Styrka i 
processen 

Flexibilitet i omfattning Styrka i 
processen 

Tre problem med första generationens beslutsprocess beskrevs i litteraturen. Det första problemet 

var att projekt under genomförandet var tvunget att möta alla mål och krav för att gå vidare i 

processen. Det kan ses starkt kopplat till det andra problemet, att fokus låg på att kontrollera och 

mäta projekt. I Scanias beslutsprocess finns möjligheten att i projektet sätta upp delmål och grindar 

av sådan karaktär att det inte är en lista med mätbara punkter som måste uppnås, utan grindarna 

säkerställer att projektet är redo att gå vidare. Det blir därför inte fokus på byråkrati och att 

kontrollera projektet utan upp till projektet att redogöra för att de är redo att gå vidare. På detta sätt 

kan Scanias process anses hantera dessa två problem. Första generationens beslutsprocess innebar 

ett tredje problem, det fanns ingen affärsriskaspekt i besluten. Istället fokuserade man bara på den 

tekniska utvecklingen. I Scanias beslutsprocess använder linjen ett forskningsportföljperspektiv vilket 

kan koppla samman olika projekt och färdplaner vilket hanterar affärsriskaspekten, det vill säga 

vilken affärsrisk som finns om projektet misslyckas eller inte blir klart i tid. Scanias beslutsprocess kan 

därför anses hantera de problem som fanns vid första generationens beslutsprocess. 

Det finns goda möjligheter att hantera tvärfunktionella projekt på Scania.  I och med att projekten på 

Scania ofta är tvärfunktionella och att besluten därmed hanteras högre upp i linjen är den 

tvärfunktionella fördelen i andra generationens beslutsprocesser befintlig. Den beskrivna processen i 

empirin har en koppling till produktutvecklingen fram till lanserad produkt, även om inte kopplingen 

inte är synlig hela vägen då studien enbart fokuserat på teknologiutveckling. En holistisk 

utgångspunkt är därför befintlig om man inkluderar de nästkommande processerna. Som det tidigare 

har beskrivits används ett forskningsportföljperspektiv med tidsplaner vilket även ger möjlighet till 

att stoppa projekt av affärsmässiga skäl även om projektet skulle uppnå sina mål. En av fördelarna 

med den andra generationens beslutsprocess var enligt litteraturen att förutvecklingsfaserna fanns 

definierade. Teknologiutveckling är förutveckling vilket gör att hela Scanias beslutsprocess för 

teknologiutveckling uppfyller denna fördel för andra generationens beslutsprocess. Scanias 

beslutsprocess kan därför anses dra nytta av de fördelar som enligt litteraturstudien finns vid andra 

generationens beslutsprocess. 

Två problem som finns hos andra generationens beslutsprocesser är att projekt med låg risk tvingas 

genomgå en onödigt lång process samt att det inte finns stöd att jämföra och prioritera projekt 

mellan varandra.  Det första har man lyckats lösa i Scanias process genom att låta projekten själva 

bestämma antalet faser och grindar under genomförandet med hjälp av projektbeskrivningen. Här 

kan projekt med låg risk anpassa sin process till att vara mindre omfattande. Andra problemet 

hanteras genom att färdplaner och forskningsportföljperspektiv. Det gör att enbart de mest 

relevanta projekten enligt färdplanen får fortskrida och forskningsportföljperspektivet säkerställer att 
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forskningsvolymen inom olika områden hålls på optimal nivå. Därav kan projekt jämföras med 

varandra samt med tidigare och planerade projekt. 

Däremot finns problem med andra generationens beslutsprocess som även kan vara till problem i 

Scanias process om de inte hanteras. Det har inte under studien klargjorts om problemen finns eller 

inte, men att de inte beskrivits i processen pekar på att lösningar på problemen kan behöva 

framhållas. Projekt måste uppnå alla uppsatta mål för att ta sig förbi en grind, även om framtida 

aktiviteter inte är direkt beroende av dessa, vilket är ett problem då det orsakar förseningar. Det 

finns ingen identifierad uttalad metod i Scanias process för att hantera problematiken. Samtidigt 

finns det möjlighet till att i en grind göra en djupare analys över de mål som ännu inte är uppnådda 

för att ge projektet en chans att gå vidare och komplettera dessa mål senare. Det skulle kunna vara 

en lämplig utveckling av processen för att hantera problematiken. 

Nästa problem, att samma process inte passar alla projekt när det gäller vilken ordning faserna ska 

utföras samt att det bör finnas möjlighet att utföra faser parallellt, har inte heller beskrivits i empirin. 

Processen har beskrivits som linjär, vilket enligt litteraturen inte är lämpligt för alla typer av projekt. 

Här finns det möjlighet att under projektbeskrivningen beskriva parallella faser och alternativa 

ordningar på faserna. 

Från litteraturstudien framgick det även två problem angående för mycket byråkrati samt att 

processen beskrivits i för stor detalj vilket gjort att helhetsförståelsen gått förlorad. Detta är 

upplevda faktorer som är svåra, om inte omöjliga, att bedöma utifrån den empiriska modellen. Det 

kan ses intressant att författaren till artikeln inte nämnt något problem med att processen varit för 

dåligt dokumenterad. Potentiellt skulle detta kunna antyda att processerna blir för omfattande 

snarare än tvärt om vilket man kan ta med sig i arbetet med att beskriva en process. Ur 

analyssynpunkt finns ingen konkret rekommendation för Scanias process mer än att vara medveten 

om att dessa problem kan uppstå. 

Utifrån den tredje generationens viktiga utvecklingsområden kan två av dessa anses ha potential till 

utveckling samtidigt som två redan nu är en styrka i processen. Flexibilitet i flödet har redan 

analyserats ovan i samband med problemen i andra generationens beslutsprocess. Där finns som 

sagt möjligheten till att tillåta projektbeskrivningar med anpassade faser efter vad projektet behöver. 

Samtidigt uppmanas man i litteraturen att överväga riskerna varje gång ett projekt väljer att gå ifrån 

normen i processen.  I litteraturen lyfts även möjligheten till att tillåta beslutspunkter med villkor för 

att minska förseningar. Om inte beslutsunderlaget finns tillgängligt vid en grind kan projektet släppas 

vidare om man bedömer vikten av att hålla tidsplanen högre än risken det innebär att ta beslutet 

utan rätt underlag. Litteraturen lyfter även fram att detta kan ske med villkor att när underlaget blir 

tillgängligt ska en revision av beslutet ske. Detta kan resultera i att nya faser och arbete påbörjas 

baserat på ett felaktigt beslut och därför innebär förlorat arbete. Därför är det ett riskabelt beslut. 

Vidare lyfts alternativet att sätta ett datum då underlaget måste vara klart, om den inte är klar då 

stoppas projektet. 

Två viktiga utvecklingsområden, vilka både tidigare behandlats i analysen, är styrkor i Scanias 

process. I Scanias process kan projekt och fokusområden prioriteras med hjälp av färdplaner och 

forskningsportföljverktyg, exempelvis Scania Technology Road Map vilket är en långsiktig färdplan 

som sträcker sig 15 år framåt. Detta är en styrka i processen som bör utnyttjas. I och med att 
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genomförandet utförs utifrån projektbeskrivningen har projekten möjlighet till större flexibilitet än 

vad färdigdefinierade faser och grindar ger. Även detta är en styrka för Scanias process. Samtidigt 

kan det innebära större krav på projektbeskrivningarna och att de som skapar projektet har tillräcklig 

förståelse för att skapa bra faser, grindar, delmål och slutmål. 

6.1.2 TechSG 

TechSG är en av de processer som utvecklats specifikt för teknologiutvecklingsprojekt och denna 

process beskrivs i den teoretiska referensramen i avsnitt 3.2.4. Processen jämförs med Scanias 

beslutsprocess för att finna likheter och olikheter och utifrån dessa analysera möjligheter till 

vidareutveckling av Scanias process. 

TechSG har stora likheter med Scanias beslutsprocess bland annat med flexibla faser och grindar 

under genomförandet som inte är fördefinierade. Samtidigt finns variationer och olikheter. TechSG 

har en projektdefinitionsfas som inte är lika uppdelad som faserna fram till godkänt projekt i Scanias 

beslutsprocess. Detta kan bero på att Scanias process är anpassad efter flera specifika vägar som 

projektidéer kommer från, omfattningen och därmed beslutsnivån på projektet samt de eventuella 

externa besluten i öppna projekt. Scanias process förutsätter att man vid framtagning av 

projektbeskrivning kan förutse vilka faser och grindar som behövs i projektet, vilket man inte gör i 

TechSG. Där anses det bara vara möjligt att förutse den första samt de sista. Detta kan ställa högre 

krav på information och beslutsunderlag till projektbeskrivningen och högre krav på de som planerar 

i Scanias process jämfört med TechSG.  

TechSG har även definierat de två sista grindarna och den sista fasen, då de anser att den bör se 

likadan ut varje gång i och med övergången till produktutveckling. Detta är något man skulle kunna 

göra i Scanias process också men då måste man även tänka på att resultat från Scanias 

teknologiutvecklingsprojekt inte enbart går direkt till produktutveckling. Därför skulle det i så fall 

vara tvunget att definiera ett antal olika slutfaser för olika typer av resultat. Tanken med att 

standardisera hur kompetens från teknologiutveckling överförs till produktutveckling är dock värd att 

ta i beaktning. 

6.1.3 Coopers Stage-Gate för teknologiutveckling 

Coopers Stage-Gate-process är ytterligare en av de processer som utvecklats specifikt för 

teknologiutvecklingsprojekt och denna process beskrivs i den teoretiska referensramen i avsnitt 

3.2.4. Processen jämförs med Scanias beslutsprocess för att finna likheter och olikheter och utifrån 

dessa analysera möjligheter till vidareutveckling av Scanias beslutsprocess. 

Till skillnad från Scanias beslutsprocess har Coopers process tydligt fördefinierade faser och grindar. 

Här påbörjas processen medan stor osäkerhet fortfarande återstår och de två första faserna syftar till 

att minska osäkerheten och göra den tekniska förstudien för att bekräfta projektets relevans att gå 

vidare till den tredje och sista fasen, där huvuddelen av arbetet utförs. Flexibiliteten är större i 

Scanias process, men det innebär också en otydligare modell med högre krav på en bra 

projektbeskrivning. Att projektbeskrivningen görs relativt tidigt i Scanias process där det fortfarande 

råder stor osäkerhet kan potentiellt vara en nackdel. I Coopers modell hanteras osäkerheten gradvis 

på ett mer metodiskt sätt. 
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I Coopers process används enkla kriterier i de första grindarna för att göra det möjligt för många 

projekt att ta sig fram till grind 3. I och med att Scanias process ställer potentiellt högre krav redan 

vid projektbeskrivningen kan det innebära att färre projekt får möjligheten att undersöka sin 

lämplighet. Detta kan leda till att främst de projekt där man vid start har en tydlig målbild får 

möjlighet att starta vilket i sin tur kan göra det svårt för diffusa projekt med stor potential. Det är en 

risk som Scania bör överväga. 

Coopers modell har en ytterligare tydlighet som Scanias modell saknar, nämligen kopplingen till 

produktutveckling där projekten kan gå in i produktutvecklingens olika faser beroende på 

mognadsgrad, se Figur 14 i avsnitt 3.2.4. Nu har denna studie inte studerat Scanias produktutveckling 

och det kan därför inte garanteras att kopplingen kan komma att se likadan ut. Dock finns det 

möjlighet att utveckla Scanias modell med en tydligare koppling till produktutveckling. 

6.1.4 Öppna Stage-Gate-processer 

Öppna Stage-Gate-processer är när öppna principer, det vill säga principer inom öppen innovation, 

inkluderas i beslutsprocessen. Ett exempel är att i olika delar av beslutsprocessen undersöka 

möjligheter till ingående och utgående innovation. Öppna Stage-Gate-processer beskrivs i avsnitt 

3.2.5. I analysen nedan undersöks möjligheterna för öppna principer i Scanias beslutsprocess utifrån 

litteraturstudien. 

I Coopers process kan man se att sista grinden har ett alternativ att ta resultatet till externa parter. 

Även Grönlund et. al. (2010) menar att resultat som inte ligger i linje med organisationens 

affärsmodell kan ha potential hos någon extern part, vilket är grunden till utgående innovation. 

Skillnaden mellan Coopers process och Grönlund et al. (2010) är att Cooper enbart överväger 

utgående innovation i det sista steget i processen medan Grönlund et al. rekommenderar att 

utgående innovation ska övervägas i samtliga grindar. Grönlund et al. tycker också att även ingående 

innovation bör övervägas vid samtliga grindar. I Scanias process finns inget uttalat sätt att lyfta 

frågeställningar kring ingående och utgående innovation. Processen visar den vanliga vägen hur man 

hanterar innovation internt och potentiellt i öppna projekt. 

Grönlund et al. (2010) vill att man i varje beslutspunkt ska fundera över ingående och utgående 

innovation. Men att ingående innovation har generellt enligt dem störst relevans tidigt i processen. 

Rent intuitivt känns resonemanget logiskt eftersom man tidigt i processen funderar över om man bör 

bedriva utvecklingen själv eller ta hjälp av någon, samtidigt som man ännu inte har skapat så mycket 

resultat att exportera i utgående innovation. Senare i processen, speciellt när man närmar sig slutet 

av produktutvecklingen kan man förstå att resultat enklare kan användas till utgående innovation då 

resultaten hunnit bli tillräckligt konkreta. Då studien enbart fokuserar på teknologiutveckling vilket 

ligger väldigt tidigt i processen är det därför rimligt att anta att främst ingående innovation kommer 

att ha relevans. Dock bör utgående innovation ändå övervägas, enligt Grönlund et al. (2010). 

Litteraturstudien visade även en separat process för ingående innovation, kallat teknologiförvärv. 

Processen kan vara relevant om man vill standardisera arbetet med hur ett teknologiförvärv går till. 

Dock kvartstår problematiken med att man måste veta när det är lämpligt att bedriva projektet 

internt och när externa aktörer bör involveras innan man kan använda sig av en process av det här 

slaget. Av den anledningen kopplat till studiens huvudfokus anses en process för teknologiförvärv 

inte vara relevant för Scanias process för teknologiutveckling i dagsläget. 
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6.1.5 Var ska man placera beslutsstödet i processen? 

För att ge frågeställningarna i beslutsstödet relevans i Scanias process är det viktigt att de kommer 

vid rätt tidpunkt gällande vilken information som finns tillgänglig samt beslutets påverkan på 

projektet. Empirisk data till detta avsnitt kommer från de identifierade och fördjupande intervjuerna 

samt nuläget på Scania. 

I Scanias process måste man ha tagit ställning till om projektet ska bedrivas internt eller med externa 

aktörer före projektbeskrivningen godkänns. Detta för att de eventuella externa beslutande 

myndigheterna eller liknande också tar beslut om projektbeskrivningen ska godkännas i samband 

med dessa. Alltså måste beslutsstödet användas senast under projektbeskrivningen. Tidigare i 

Scanias process, under projektidéfasen innan arbetet med projektbeskrivningen påbörjas är det inte 

nödvändigt att veta om projektet ska vara öppet eller stängt. Här är fokus istället på idén snarare än 

utförandet. Därför bör beslutsstödet vara efter projektidéfasen. 

Utifrån resonemangen ovan har beslutsstödet placerats i processen i samband med framtagning och 

beslut angående projektbeskrivningen, se Figur 27. Detta stod till grund för den preliminära 

utformning beslutsstödet fick inför de fördjupande intervjuerna. De allra flesta av de intervjuade såg 

relevansen av att ha beslutsstödet vid denna tidpunkt, dock inte alla. Den deltagare som inte alls 

tyckte att detta var relevant utgick från att man redan tidigare har tagit ställning till dessa beslut då 

projektbeskrivningen utformats.  Detta kan bero på att det projektet inte följt en process som liknar 

den som kartlagts i denna studie. Då analysen i den här studien utgår från den redovisade processen 

kan därför ovan nämnda synpunkt bortses ifrån, eftersom beslutsstödet placeras vid 

projektbeskrivningen utifrån den empiriska processmodellen. 

En ytterligare aspekt för öppenhet i teknologiutveckling är att förutsättningarna för att vara öppen 

eller stängt kan förändras under projektets gång, speciellt då projekten ofta pågår under lång tid. 

Samtidigt är det inte helt enkelt att bryta pågående samarbeten. Detta blir därför en balansgång att 

avgöra när förutsättningarna har förändrats så stort att man bör vara beredd på att göra förändringar 

i öppenhet. Under de fördjupande intervjuerna fick intervjudeltagarna svara på relevansen av 

beslutsstödet i en revideringspunkt, alltså en milstolpe eller grind. Även här tyckte de flesta att det 

fanns en relevans för detta, även om inte alla gjort det. Det är möjligt att de som motsatt sig 

relevansen är oroliga för onödig byråkrati. Dock nämndes det att en revidering av projektets 

förutsättningar inte bör ta speciellt lång tid om ingen förändring har skett, och om förändring skett är 

det relevant att revidera detta. Därför kommer även revision av beslutet utifrån beslutsstödet att 

föreslås till de grindar som definieras i projektbeskrivningen. Se Figur 27 för sammanfattning över var 

beslutsstödet samt revideringspunkter placeras i Scanias beslutsmodell. 
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Figur 27: Överblick över var beslutsstödet och revideringar bör ske i Scanias beslutsprocess. 

6.2 Klassificering av mognadsgrad 
Nedan analyseras verktyget Technology Readiness Levels (TRL) som identifierats på Scania för 

klassificering av mognadsgrad. Även andra alternativa verktyg analyseras för att undersöka vilket 

verktyg som är det bäst lämpade utifrån syftet av klassificeringen. Mer information om de olika 

verktygen finns att läsa i avsnitt 3.3. 

I det empiriska resultatet har det redogjorts att samma personer kan följa med ett projekt från 

början till slut vilket gör att behovet av att kommunicera mognadsgrad minskar. Samtidigt gäller det 

inte alla involverade i projektet eller utomstående. Därför finns det anledning att använda sig av 

någon form av modell eller verktyg för att kunna kommunicera mognadsgrad, inte minst om 

projektet är öppet.  

Den grova processuppdelningen med Research, Advanced Engineering, Concept Development och 

Product Development som används på Scania är egentligen inget verktyg för att klassificera eller 

kommunicera mognadsgrad utan huvudsakligen ett sätt att knyta projekt till en fas i processen. 

Därför bör nog inte klassificering av mognadsgrad utföras enbart med dessa, utan se det som ett 

separat kompletterande verktyg för projektets framåtskridande.  

TRL-skalan används i viss omfattning på Scania, bland annat eftersom externfinansierade FFI-projekt 

kräver att nivån ska anges. FFIs definition av skalan är mer lämpad för användning på Scania än vad 

den ursprungliga modellen från NASA är, på grund av att den anpassats i större utsträckning till 

branschen. I Scanias interna definition av TRL-nivåerna, se Figur 24 i avsnitt 4.2.1, har kopplingen 

gjorts till faserna Research och Advanced Engineering, vilket kan vara lämpligt för att öka förståelsen 

och sätta in verktyget i ett sammanhang. Dock kan det vara olämpligt då nivåerna inte har en direkt 

anknytning till var ett projekt befinner sig i processen enligt diskussionen ovan. 

Corin Stig et. al. (2011) beskriver att en upplevd svaghet med TRL är att nivåerna kan anses vara för 

diffust definierade och därför ge för stort tolkningsutrymme.  Samtidigt betonas att tydliga 

checklistor för TRL enbart ökar administrationen och inte löser problemet. Lösningen som de föreslår 

är att göra olika versioner av verktyget där nivåerna är definierade i olika detaljnivå. Detta kan vara 

Beslutsstöd vid projektbeskrivning 

Revidering av öppna 

förutsättningar, vid grindar 



 

   
Sida 55 

 

relevant även för Scania under deras arbete att ta fram sin egen definition. Den nuvarande versionen 

bygger på ett verktyg, men det kan alltså med fördel vara flera versioner av samma verktyg. 

TRL har en koppling till hur kostsam utvecklingen är vid varje nivå, där den nästkommande nivån ofta 

är flera gånger dyrare än den tidigare nivån, eller alla tidigare nivåer tillsammans. Det är oklart 

huruvida detta gäller även hos Scania, vilket skulle kunna undersökas för att därmed ge verktyget 

ytterligare en dimension. 

Att just TRL-skalan används kan vara ett lämpligt val i öppna projekt med tanke på att det enligt Corin 

Stig et al. (2011) är det mest använda verktyget. Det gör att fler externa parter förstår verktyget om 

de även använder det själva. Det är troligt att FFI även valt verktyget i och med att det är det 

vanligaste. Samtidigt får man inte glömma styrkorna och svagheterna med TRL. TRL är utformat för 

att klassificera mognadsgrad för teknologier, inte projekt. Ett projekt kan innehålla flera teknologier 

vilket försvårar klassificeringen på projektnivå. I detta fall kan verktyget System Readiness Level (SRL) 

komplettera TRL då det fokuserar på hur redo systemet är. TRL är bra för att kommunicera vilken 

nivå teknologin befinner sig på och att jämföra teknologier mellan varandra. Däremot är TRL inte 

lämpligt för att bedöma hur redo teknologin är för att tas in i produktutveckling, alltså hur svår eller 

omfattande implementeringen kommer att bli. Där finns det istället kompletterande verktyg som 

Integration Readiness Level (IRL) vilket nämns i litteraturstudien. TRL är heller inte lämpligt för att 

bedöma hur svårt det är att ta teknologin vidare till nästa mognadsgradsnivå, vilket verktyget AD2 

och R&D3 är utformat till att göra. Det innebär att två projekt på exempelvis TRL 3 kan kräva helt 

olika nivå av arbete för att ta sig till TRL 4. En ytterligare svaghet hos TRL är att verktyget inte ger stöd 

för att se hur olika teknologier hör ihop och därmed bedöma teknologins vikt för att det totala 

forskningsprogrammet ska lyckas. Där kan Technology Need Value (TNV) användas för att 

komplettera TRL på den aspekten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att TRL är ett lämpligt verktyg för att bedöma mognadsgrad för en 

teknologi och anses lämpligt i studiens syfte för att kunna ge rätt beslutsstöd beroende på hur 

mogen teknologin är, i alla fall så länge teknologiutvecklingsprojektet inte innehåller flera olika 

teknologier med olika mognadsgrad. Samtidigt är TRL som verktyg till andra frågeställningar gällande 

mognadsgrad för teknologier väldigt begränsat. Det är därför viktigt att reflektera över vad man vill 

göra när man klassificerar mognadsgrad samt att överväga kompletterande verktyg beroende på 

syftet. 

6.3 Beslutsstöd 
Då forskningsansatsen varit abduktiv med systematisk kombination har viss analys utförts under 

studiens gång för att kunna styra litteraturbehovet allt eftersom studien fortskridit, läs mer i 

metodkapitlet avsnitt 2.3. En summering och kategorisering av beslutsaspekterna som identifierats 

under de identifierade intervjuerna har redan presenterats i det empiriska resultatet och dessa två 

analyssteg kommer inte att presenteras igen. I detta avsnitt analyseras istället beslutsstödet för 

framtagning av projektbeskrivning samt beslutsstödet för revidering av förutsättningar angående 

öppenhet i teknologiutvecklingsprojekt. 
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6.3.1 Beslutsstöd för framtagning av projektbeskrivning 

Tre kategorier av beslutsaspekter identifierades i empirin: kompetensklassificering, 

kompetensposition och timing / resurser. Utifrån de tre kategorier som skapats för beslutsstödet och 

källorna till information för dessa kommer varje kategori att analyseras var för sig. 

För den första kategorin som kallas kompetensklassificering bör man efter att teknologi- eller 

kompetensområdet/områdena identifierats eller bestämts ställa ett antal frågeställningar, se Tabell 

19. 

Tabell 19: Frågeställningar under kategorin kompetensklassificering. 

Frågeställningar: 

Är projektets område kärn-, strategisk- eller baskompetens? 

Är resultatet specifikt för Scania eller av generell karaktär? 

Ligger fokus på delsystem eller helhet? 

Finns behov av sekretess? 

Planeras patent eller publikationer? 

Är frågeställningarna branschöverskridande? 

 

Det har i det empiriska materialet beskrivits främst två sätt att hantera dessa frågeställningar. Dels 

via färdplaner och dels genom att diskutera dessa frågeställningar tillsammans med personer inom 

avdelningen, kunniga och aktiva inom området men även också andra som kan ge nya perspektiv. 

Detta tyder på att den här typen av frågeställningar är lämpliga att hantera i diskussion och 

workshopliknande former. Det viktiga när man svarar på frågeställningarna är främst att fundera 

över om delar i projektet påverkas och därigenom ger förutsättningar för ett öppet eller stängt 

projekt. Här ges möjlighet att fundera över gränserna för vad man kan dela med andra och vad man 

vill hålla internt. Projektets syfte är enligt empirin centralt för dessa frågeställningar. Färdplanernas 

roll kan vara att besvara om området är kärn-, strategisk- eller baskompetens. 

Andra kategorin som kallas kompetensposition behandlar hur kompetens- eller teknologiområdet ser 

ut och frågeställningarna i detta område har beskrivits enligt Tabell 20. 

Tabell 20: Frågeställningar under kategorin kompetensposition. 

Frågeställningar: 

Hur ser Scanias kompetensposition ut i jämförelse med andra aktörer inom området? 

Var finns kompetensen tillgänglig inom området? 

Hur snabbt förändras området? 

Finns det något tidigare samarbete inom området där man bygger kompetens tillsammans? 

 

Notera att fråga 3: ”Hur snabbt förändras området?” inte fanns med från de identifierade 

intervjuerna i empirin. Denna fråga har istället lagts till under summeringen och kategoriseringen 

efter att frågeställningen ansetts viktig av Cáñez et. al. (2007) i litteraturstudien. 

För att besvara den här typen av frågeställningar har det i empirin visat sig att det finns analysverktyg 

samt att det är något som kräver bevakning. Även här finns möjlighet till att fråga ett antal aktörer 

inom nätverket för att triangulera informationen. Hur enkelt eller omfattande arbetet blir för att 

besvara dessa frågeställningar kan förmodligen variera, bland annat beroende på vilken erfarenhet 
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Projektkaraktär 
 

Omvärldsläge 
 

Resurser 

 

som finns inom området och hur tillgänglig informationen är. Även om själva frågeställningarna går 

att besvara med korta svar är syftet att diskutera hur dessa påverkar öppenhet i projektet. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att till skillnad från första kategorin kräver 

frågeställningarna både att man först samlar in och analyserar information likt omvärldsbevakning 

och sedan diskuterar resultatet av omvärldsbevakningen för att förstå förutsättningarna för 

öppenhet. 

Tredje kategorin som kallas timing / resurser behandlar projektets omfattning och resurssituation 

intern och externt utifrån de två frågeställningarna som framkommit ur empirin, se Tabell 21. 

Tabell 21: Frågeställningar under kategorin timing  / resurser. 

Frågeställningar: 

Vilka resurser finns tillgängliga nu och framöver internt och externt? 

Kräver projektet större omfattning än vad som är möjligt internt? 

 

Dels handlar kategorin om att förstå resurssituationen internt och externt för den period projektet 

planeras löpa, dels att förstå projektets potentiella omfattning. Genom att utgå från projektets kärna 

kan flera potentiella omfattningar diskuteras för att se vilka som på bästa sätt uppfyller projektets 

syfte. Utifrån detta kan projektets förutsättningar för öppenhet diskuteras. För att få underlag till 

interna resurser finns interna planeringsverktyg, färdplaner, tidsplaner och prognoser. För de externa 

resurstillgångarna krävs att externa parter kontaktas eller att utlysningar bevakas. Olika möjliga 

omfattningar och hur det påverkar resurser bygger mer på diskussioner och egna beräkningar. 

Det har under den empiriska studien även framkommit att det är viktigt att se till hur viktigt eller 

kritiskt det är att projektet påbörjas och avslutas på bestämd tid och vilka faktorer som kan påverka 

detta. Här nämns även vilken grad av kontroll som behövs i projektet. 

Utifrån diskussionen ovan har beslutsstödet utformats enligt Figur 28 nedan. En mer utförlig 

utformning beskrivs i Bilaga 1. Beslutsstödet har tre kategorier med namn som speglar kategoriernas 

innehåll. Varje kategori innehåller frågeställningar, källor till information och kommentarer i form av 

viktiga saker att tänka på enligt strukturen i figuren. 

Tre kategorier: 
 
 
 

 
 
 

Figur 28: Överblick över beslutsstödets utformning. 

Varje kategori uppbyggd enligt: 

 Vilka förutsättningar för öppenhet har 

projektet utifrån… 

 Behöver vi ta reda på… -> Ta stöd från… 

 Tänk på… 
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6.3.2 Beslutsstödets frågeställningar i förhållande till litteraturen 

För att analysera hur beslutsstödet möter de frågeställningar som ansetts lämpliga i den teoretiska 

referensramen har dessa sammanställts i Tabell 22 tillsammans med en notering för vilken del i 

studiens beslutsstöd som behandlar dessa. Vidare följer en analys av överensstämmelsen. 

Tabell 22: Överensstämmelse mellan frågeställningar i beslutsstödet och litteraturen. 

Litteratur Källa Syfte Frågeställningar i litteraturen 
Del i 
beslutsstödet 

TechSG Ajamian & 
Koen (2004) 

Definiera 
projektets syfte, 
avgränsning och 
resurskrav 

Vilka planeras arbeta med projektet? Resurser 

Vilka resurser krävs? Resurser 

Överensstämmelse med företagets 
strategi 

Projektkaraktär 

Riskbedömningar Samtliga delar 

Stage-Gate 
för 
teknologi-
utveckling 

Cooper 
(2006) 

I första och andra 
beslutspunkten 
bedöma främst 
vad projektet 
kräver och 
potentialen om 
projektet lyckas.  

Hur bra passar det vår strategi och vilken 
påverkan kommer projektet att ha? 

Projektkaraktär 

Sannolikhet för teknisk framgång Resurser 

Sannolikhet för kommersiell framgång Resurser 

Potentiella vinster om projektet lyckas Projektkaraktär 

Teknologi-
förvärv 

Cáñez et. al. 
(2007) 

Se när 
teknologiförvärv 
är lämpliga 

Resurser är begränsade Resurser 

Företaget ligger efter andra i 
teknologiutveckling 

Omvärldsläge 

Utvecklingen inom området sker så snabbt 
att det är svårt att internt bedriva 
teknologiutveckling inom alla 
specialiseringar 

Omvärldsläge 

Förmåga 
för 
gemensam 
utveckling 

Chesbrough 
& Schwartz 
(2007) 

Beskriva 
förmågan till 
gemensam 
utveckling 

Är det kärn-, strategisk- eller 
baskompetens? 

Projektkaraktär 

 

I TechSG behandlas öppenhet inte specifikt, utan modellen är för generella 

teknologiutvecklingsprojekt. Här beskrivs frågeställningar gällande vilka personer samt vilka resurser 

som krävs i projektet. Dessa frågeställningar är involverade i studiens beslutsstöd i resursdelen. 

Projektets förhållande till den övergripande strategin behandlas till viss del i 

kompetensklassificeringsdelen där frågeställningarna i stor utsträckning relaterar till strategiska val 

gällande öppenhet. Riskbedömningar i projektet är dock inte specifikt bemötta i studiens beslutsstöd, 

dock finns möjlighet att reflektera över riskerna som stängda eller öppna projekt innebär under 

stödets samtliga tre delar. 

Coopers Stage-Gate har precis som TechSG med den strategiska aspekten vilken redan beskrivits 

ovan, vilket bemöts i kompetensklassificeringsdelen. Frågeställningarna för Stage-Gate från 

litteraturen är heller inte specifikt relaterade till öppenhet, utan generella 

teknologiutvecklingsprojekt. Sannolikheten för teknisk och kommersiell framgång bedöms i 

resursdelen av beslutsstödet då olika omfattningar av projektet bedöms för att se vilket som har 

störst möjlighet att uppnå projektets syfte. Under kompetensklassificeringsdelen bedöms projektets 

potentiella resultat och vinster när syftet för projektet bedöms. 
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Beslutsstödet för teknologiförvärv är i allra högsta grad kopplat till öppenhet. Teknologiförvärv är 

ingående innovation från en extern part. Att begränsade resurser kan leda till förutsättningar för 

öppenhet behandlas i resursdelen för beslutsstödet. De två andra frågeställningarna för öppenhet 

behandlas båda i omvärldsläge-delen med specifika frågeställningar, gällande Scanias position inom 

området samt förändringshastigheten inom området. Slutligen ställer Chesbroughs och Schwartzs 

(2007) beslutsstöd frågan gällande kärn-, strategisk- och baskompetens vilket finns närvarande i 

studiens beslutsstöd i kompetensklassificeringsdelen. 

Sammanfattningsvis kan studiens beslutsstöd bedömas bemöta samtliga frågeställningar som 

identifierats under litteraturstudien. Samtidigt finns ytterligare processer (teknologiförvärv) och 

verktyg (förmåga till gemensam utveckling) för att ytterligare bygga på verktygslådan relaterat till 

beslutsstödet. Denna studie har dock valt att inte gå in i mer detalj på detta för att behålla översikten 

av beslutsstödet. 

6.3.3 Beslutsstöd för revidering av förutsättningar 

Då milstolpar eller grindar tidigare i analysen beskrivits som en lämplig revisionspunkt som av de 

flesta i studien ansetts vara relevant kan beslutsstödet med fördel revideras vid dessa. Här kan till 

skillnad från framtagning av projektbeskrivningen fokus istället ligga på vilka avvikelser eller 

förändringar som skett i förutsättningarna för öppenhet. Vid förändringar kan samtliga steg göras på 

den specifika delfrågan som förändrats, samtidigt som inga fortsatta analyser behövs där ingen 

förändring skett. Där bekräftar man istället det tidigare beslutet.  

Två av delfrågorna ansågs inte relevanta av majoriteten av intervjudeltagarna. En av dessa frågor, 

Finns det något tidigare samarbete inom området där man bygger kompetens tillsammans?, 

markeras med ”ej relevant vid grind” för att klargöra detta. Den andra frågan, Hur påverkas Scania av 

att skjuta projektstarten på framtiden?, har inte tagits med i den formen i det föreslagna 

beslutsstödet och bör därför inte längre vara ett problem. 

6.3.4 Beslutsstödets variation beroende på mognadsgrad 

Studiens ambition har hela tiden varit att kartlägga hur beslutsaspekterna förändras beroende på 

projektets mognadsgrad. Tyvärr har ingen empiriskt data angående detta kunnat samlas in med 

studiens metod. En vidare diskussion angående detta finns i diskussionskapitlet. Samtidigt kan det 

vara en indikation för att beslutsaspekterna på studiens abstraktionsnivå inte varierar i någon stor 

utsträckning från TRL-nivå 2 till 6. Underlaget för denna analys är för svagt för att ge något mer 

utförligt svar än denna indikation. 

6.4 Utgående innovation internt på Scania 
Utgående innovation internt på Scania innebär att resultat eller delresultat som skapas i projekt kan 

ges möjligheten att användas i andra interna projekt. Det handlar alltså om att ta tillvara på de 

resurser och den forskning som bedrivs samt undvika att uppfinna hjulet igen i nästa projekt. Den 

empiriska studien visar att tre huvudaktiviteter krävs för att utgående innovation ska vara möjlig 

internt på Scania: 

 Resultat eller delresultat måste åskådliggöras för att andra ska kunna ta del av det 

 Projekt måste vara öppna för att undersöka om man tidigare stött på ett problem relaterat 

till de man själv stöter på i projektet, alltså berätta för andra om delproblem i projekten. 
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 Någon eller något måste koppla ihop resultatet och problemet. 

Intervjuerna har visat två typer av möjligheter att förmedla informationen och resultatet, via 

nyckelroller eller en databas med tillhörande IT-lösning. Det som främst talar för att IT-lösningen inte 

skulle vara så effektiv är att det är svårt att söka efter något man inte vet att man letar efter. Det är 

betydligt enklare att förklara ett problem över ett samtal med någon för att få tips på relevanta 

projekt än vad det är att gissa sig fram till vilka sökord som kan vara relevanta att söka på för att hitta 

en lösning. Av den anledningen kan förmedlingen via databas förkastas. 

Vilken form av beslutsstöd kan krävas för utgående innovation internt på Scania? Frågan är snarare 

vilka beslut fattar man i denna process? Utifrån den beskrivna situationen verkar inga formella beslut 

fattas. Det är snarare två avgörande beslut av informell och karaktär som är centrala: Vilket resultat 

och delresultat gör vi i projektet synligt för andra projekt? och Vilka problem i projektet söker vi 

eventuella interna lösningar för?. Genom att visualisera hur den informella vägen ser ut och 

uppmana de inom teknologiutvecklingsprojekt att ställa dessa frågor kan den här typen av informellt 

beslutsfattande bli mer underbyggt. 

Det finns samtidigt ett starkt beroende i den informella vägen av de som kopplar ihop resultatet och 

problemet. Utan dessa fallerar den informella vägen. Det är inte möjligt för projekten att gå direkt 

mellan varandra då det skulle innebära att alla projekt måste presentera alla lösningar och problem 

för varandra. Dessa personer bör uppmanas till att utnyttja sin förmedlande roll i den informella 

vägen. 

En ytterligare aspekt som lyfts i det empiriska materialet är att den informella vägen kan ta väldigt 

lång tid. Ett projekt kan stöta på ett problem som ett annat projekt haft för flera år sedan. Det gör 

inte resultatet mindre relevant utan det är därför viktigt att både den med en förmedlande roll är 

medveten om att den kan behöva hålla information över lång tid samt att de som skapat resultatet 

måste vara beredda att efter bästa förmåga ställa upp när resultat efterfrågas. 

Sammanfattningsvis bygger den informella vägen för utgående innovation internt på Scania på tre 

roller, vilka bör tydliggöras och uppmuntras för att hålla systemet igång och öka effektiviteten. Här 

har chefer och ledare ett ansvar till att uppmuntra till att dessa roller efterföljs, vilket bland annat 

innebär att projekt uppmanas att berätta om resultat från sidospår och inte bara de resultat som 

varit relevanta i projektet. Det gör också att projekt behöver uppmanas till att vara öppna angående 

de problem de stöter på. Slutligen måste de nyckelroller som förmedlar informationen se till att de 

finns med i de forum där resultat och problem diskuteras. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor utifrån studiens analys.  

7.1 Beslutsprocess för teknologiutveckling 
Delfråga: Hur kan utformningen av beslutsprocesser i teknologiutveckling beskrivas? 

Enligt Coopers resonemang är det viktigt att ha en separat process för teknologiutveckling gentemot 

produktutveckling (Cooper, 2007). Anledningar för detta är bland annat att beslutsfattare 

riskminimerar, och därmed är mer villiga att genomföra produktutvecklingsprojekt då de innehåller 

mindre osäkerhet (ibid.). Teknologiutvecklingsprojekt har svårt att gå igenom en 

produktutvecklingsprocess då underlagen som normalt krävs för beslut inte finns tillgängliga. 

Utifrån de unika förutsättningar som teknologiutvecklingsprojekt har är Stage-Gate, en process med 

faser och grindar, en framgångsrik processmodell (Högman & Johannesson, 2013). Hur faserna och 

grindarna ska definieras och struktureras har stor flexibilitet. Processen kan involvera öppna 

principer vilket innebär in och utflöde av idéer och teknologier (Cooper, 2006). Utvecklingen av 

beslutsprocesser till vad som kallas tredje generationens beslutsprocess fokuserar på att snabba upp 

den befintliga processen och samtidigt behålla effektiviteten i att utveckla framgångsrika projekt 

(Cooper, 1994). Cooper (1994) har identifierat fyra utvecklingsområden för att utveckla processen 

vidare: 

 Flexibilitet i processflödet. Parallellt arbete och flexibilitet mellan faser kan tillåtas. 

 Beslutspunkter med villkor. Vid speciella tillfällen kan projekt tillåtas passera grindar även 

om alla mål i grinden ej är uppnådda, dock med villkor. 

 Prioritering och fokusområden för projekt. Projekt kan läggas ner även om de levererar 

uppsatta resultat, då andra projekt prioriteras högre. 

 Flexibilitet i omfattning. Mindre projekt behöver inte gå igenom alla faser, stora riskfyllda 

projekt behöver fler faser. 

Fallstudieföretagets beslutsprocess visar hur en process i praktiken bygger på en utvecklad Stage-

Gate. Processen har i dagsläget inga uttalade beslutspunkter för öppna principer, men kan genom 

studiens föreslagna beslutsstöd beakta öppna principer under projektbeskrivningsfasen och vid 

revidering av projektets förutsättningar i projektgenomförandets grindar. De två första 

utvecklingsområdena ovan ger möjlighet till fortsatt utveckling i fallstudieföretagets process medan 

de två sista utvecklingsområdena redan uppnås, vilket kan ses som styrkor i processen. 

7.2 Klassificering av mognadsgrad 
Delfråga: Hur kan klassificering av mognadsgrad i teknologiutveckling beskrivas? 

För klassificering av mognadsgrad av teknologier har det visat sig finnas ett antal olika verktyg. 

Begreppet mognadsgrad är komplext och syftet till varför man mäter mognadsgrad är avgörande för 

att välja rätt verktyg. Corin Stig et. al. (2011) beskriver 6 olika verktyg med olika syften. Den mest 

använda metoden är Technology Readiness Levels (TRL) vilket visat sig effektivt för att kommunicera 

statusen på teknologier (Mankins, 2009a). TRL har även ursprungligen en koppling till hur kostnaden 

av ett projekt vilket ökar väsentligt vid varje ny nivå av mognadsgrad. En upplevd svaghet med TRL är 

att skalan beskrivs i vaga termer vilket ger tolkningsutrymme (Corin Stig et. al., 2011). Lösningen som 
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föreslås är inte att göra en utförlig checklista för varje nivå utan att istället ha flera versioner av TRL 

med olika detaljnivå, vilken kan användas efter behov. 

På fallstudieföretaget har TRL varit det verktyg som använts för att klassificera mognadsgrad. Det 

finns här en anpassad version av TRL för branschen som används i öppna projekt samt en intern 

version anpassad efter organisationen och utvecklingsprocessen. Fallstudieföretagets verktyg är 

lämpligt för att klassificera mognadsgrad och förstå projektets status, vilket vidare kan användas för 

att finna relevanta beslutsaspekter angående öppenhet för projektets mognadsgradsnivå. 

Att TRL används som gemensamt verktyg inom nationella forskningsprogram så som FFI underlättar 

för alla involverade parter då de har samma skala för att kommunicera mognadsgrad. Då TRL även är 

det mest använda verktyget inom industrin är det sannorlikt det verktyg som flest parter i ett öppet 

sammarbete använder, oavsett samarbetstyp. Därav är TRL ett lämpligt verktyg för klassificering av 

mognadsgrad. 

7.3 Karaktärsdrag för beslutsaspekter angående öppenhet 
Delfråga: Vad karaktäriserar beslutsaspekter för ingående och utgående innovation i olika 

mognadsgrader? 

Studien har visat att beslutsaspekter karaktäriserade i tre kategorier har identifierats på 

fallstudieföretaget. Beslutsaspekterna fångas genom frågeställningar som utformats under studien. 

Analysen har även visat att man med dessa frågeställningar täcker in de frågeställningar som 

föreslagits i litteraturen vilket validerar frågeställningarna. Kategorierna och frågeställningarna 

presenteras nedan i Tabell 23. 

Tabell 23: Frågeställningar för karaktäriserade beslutsaspekter. 

Kategori Frågeställning 

Projektkaraktär Är projektets område kärn-, strategisk- eller baskompetens? 

Är resultatet specifikt för företaget eller av generell karaktär? 

Ligger fokus på delsystem eller helhet? 

Finns behov av sekretess? 

Planeras patent eller publikationer? 

Är frågeställningarna branschöverskridande? 

Omvärldsläge Hur ser företagets kompetensposition ut i jämförelse med andra 
aktörer inom området? 

Var finns kompetensen tillgänglig inom området? 

Hur snabbt förändras området? 

Finns det något tidigare samarbete inom området där man bygger 
kompetens tillsammans? 

Resurser Vilka resurser finns tillgängliga nu och framöver internt och externt? 

Kräver projektet större omfattning än vad som är möjligt internt? 

 

Dessa beslutsaspekter är relevanta för FoU-samarbeten. FoU-samarbeten är, enligt definitionen, då 

intern och extern forskning och utveckling sammanfogas (Geum et. al., 2013) vilket innebär både 

ingående och utgående innovation. Dock är ingående innovation vanligare i början av 
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utvecklingsprocessen (Grönlund et al., 2010) och då urvalet för studien representerar denna tidiga 

fas kan frågeställningarna ha anses störst relevans för just ingående innovation. 

För utgående innovation internt på fallstudieföretaget har inget formellt beslut identifierats och 

därför har inga formella beslutsaspekter karaktäriserats. Dock har två informella frågeställningar 

identifierats som centrala: Vilket resultat och delresultat gör vi i projektet synligt för andra projekt? 

och Vilka problem i projektet söker vi eventuella interna lösningar för?.   

Under studien har ingen variation identifierats gällande relevanta beslutsaspekter i 

teknologiutveckling beroende på mognadsgrad, vilket kan tyda på att de presenterade aspekterna är 

relevanta för alla nivåer av mognadsgrad som behandlas i studien, det vill säga TRL 2-6. Huruvida 

detta beror på att variationer inte går att se med studiens metod eller att variationer inte finns är 

dock oklart. 

7.4 Övergripande slutsats 
Forskningsfråga: Hur kan ett beslutsstöd för öppenhet i ett teknologiutvecklingsprojekt utformas i 

olika mognadsgrader?  

Beslutsstödet har utformats utifrån de tre kategorierna Projektkaraktär, Omvärldsläge och Resurser 

och innehåller de frågeställningarna som beskrivits i Tabell 23 i förra avsnittet. För utformning av 

beslutsstödet, se Bilaga 1. Typen av beslut som beslutsstödet underlättar är vilka delar av projekt 

som har förutsättningar till att vara öppna eller stängda. Projektet behöver alltså inte vara antingen 

helt stängt eller helt öppet, vilket går i linje med Chesbrough (2003a) som beskriver detta som ett 

kontinuum av öppenhet. TRL framhålls som ett lämpligt verktyg för att klassificera mognadsgrad i 

samband med användning av beslutsstödet, dock har ingen variation i beslutsaspekterna identifierats 

under TRL 2-6.  

Beslutsstödet har utformats för användning vid framtagning av projektbeskrivningen och för 

revidering av projektets förutsättningar för öppenhet utifrån de karaktäriserade beslutsaspekterna. 

Placeringen av beslutsstödet i beslutsprocessen på fallstudieföretaget visas i Figur 29. 

 
 
 
 
 

Figur 29: Överblick över var beslutsstödet och revideringar kan ske i fallstudieföretagets beslutsprocess. 

Revidering av öppna 

förutsättningar, vid grindar 

Beslutsstöd vid projektbeskrivning 
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Sammanfattningsvis kan forskningsfrågan besvaras med att utifrån en Stage-Gate-process kan ett 

beslutsstöd placeras vid projektbeskrivningens framtagande samt under projektets genomförande 

för revidering av öppna förutsättningar. TRL kan användas som verktyg för att mäta projektets 

mognadsgrad, dock varierar inte beslutsaspekterna under TRL 2-6. Vidare kan beslutsaspekterna 

karaktäriseras som frågeställningar utifrån kategorierna projektkaraktär, omvärldsläge och resurser.  
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8 Rekommendation 
Följande kapitel innehåller de rekommendationer som ges till fallstudieföretaget utifrån studiens 

analyser. 

8.1 Scanias beslutsprocess 
Utifrån analysen har fyra problem från andra generationens beslutsprocess samt två 

utvecklingsområden för tredje generationens beslutsprocess identifierats i Scanias process. Dessa 

beskrivs kort och följs av en rekommendation för utveckling av Scanias process. 

 Problem: Projekt måste uppnå alla mål för att gå vidare, oavsett om framtida moment är 

beroende av dessa. 

 Utvecklingsmöjlighet: Beslutspunkter med villkor. 

När ett projekt står vid en grind tas ett beslut om det har nått upp till de mål som tidigare har satts 

upp och därför kan få fortsätta in i nästa fas. Det är ett sätt att säkerställa att projektet går framåt 

och har möjlighet att nå slutmålet utifrån det planerade utförandet. Vid en grind kan det vara så att 

projektet har nått upp till de allra flesta målen, men inte alla. Då står beslutsfattarna inför ett 

dilemma. Om de stannar projektet och inte låter det gå vidare till nästa fas innebär det en försening. 

Om de istället tillåter projektet att fortskrida till nästa fas riskerar de att missa information som kan 

vara avgörande för projektets fortsättning, vilket kan leda till att projektet misslyckas eller att arbete 

utförs i onödan. En lösning som rekommenderas i litteraturen på detta problem är att i vissa fall 

tillåta ett projekt att gå vidare till nästa fas utan att ha uppnått alla mål, så länge de uppfyller vissa 

villkor. Det som avgör om detta ska tillåtas är hur viktig och avgörande den saknade informationen 

är. Ett villkor kan innebära att informationen måste inkomma senast ett bestämt datum med positivt 

resultat, annars stoppas projektet upp vid detta datum fram till informationen har inkommit. Med 

denna ökade flexibilitet minskar risken till förseningar i projekten. 

 Problem: Alla projekt passar inte i samma process, flexibilitet i fasernas ordning krävs. 

 Utvecklingsmöjlighet: Flexibilitet i flödet. 

Beskrivningen av beslutsprocessen finns till för att göra processen enklare att hantera och beskriva 

de delar som ett projekt förväntas gå igenom. Men alla projekt har inte samma 

genomförandestruktur. Vissa projekt består av linjära arbetspaket som intuitivt bygger på varandra, 

medan andra kräver parallella eller iterativa faser som inte kan beskrivas i en linjär modell. I 

litteraturen beskrivs därför vikten av möjlighet till flexibilitet i flödet och förståelsen att alla projekt 

inte kan stöpas i samma form. Detta av samma anledning som teknologiutvecklingsprojekt och 

produktutvecklingsprojekt inte bör hanteras i samma process. De projekt som följer det normala 

arbetssättet kommer ha större möjligheter att ta sig igenom processen, utan att det betyder att 

projekten är bättre. De är bara annorlunda. Därför är det viktigt att Scania möjliggör för flexibilitet i 

sin process, så att de klarar av att hantera alla typer av projekt. Om det är möjligt i den befintliga 

processen är det inte synligt, och det bör därför förtydligas. 

 Problem: Processen har beskrivits i för stor detalj vilket gör att förståelsen för helheten inte 

är stor nog. 

 Problem: För mycket byråkrati. 
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Precis som med alla försök att styra upp processer finns alltid två risker, att processen beskrivs i för 

stor detalj eller att byråkratinivån blir för hög. Detta har i litteraturen beskrivits som två problem 

med andra generationens processer. Det innebär alltid en balansgång att hitta rätt nivå på 

processbeskrivningen utifrån användaren. Dessa problem har inte undersökts med den beskrivna 

processen på Scania men det är viktigt att under utvecklingen av processen ha detta i åtanke. 

Exempelvis kan kopplingen till produkt- eller processutveckling ytterligare förtydligas för att ge 

användare större förståelse för Scanias process. Det är även möjligt att beskriva processen på olika 

nivåer av detaljrikedom, både för att öka förståelsen över helheten och som stöd under 

genomförandet av en specifik fas. 

Utöver dessa aspekter utifrån litteraturen har även reflektioner gjorts angående Scanias process 

gällande förstudier. Var i processen kan en förstudie genomföras? När blir förstudien tillräckligt stor 

att den går att bedriva som projekt? Processbeskrivningen visar i sitt nuvarande skick inte detta vilket 

kan få användare att ifrågasätta om förstudier är tillåtna. För att kunna ta bra beslut inför 

projektstarten krävs underlag vilket med fördel går att ta fram under en förstudie. Detta bör därför 

belysas i Scanias process.  

Vidare kan Scanias process anses ställa väldigt höga krav på de som skapar projektbeskrivningarna då 

de förväntas kunna bedöma hur utförandet ska genomföras och därmed definiera faser och grindar. 

Det går att ifrågasätta hur väl det går att veta detta i ett projekt som planeras pågå under många år. I 

litteraturen beskrivs TechSG som i motsats till Scanias process ser det som omöjligt att förutse 

projektets faser vid projektstart och att de därför skapas allt eftersom utifrån hur projektet 

fortskrider. Samtidigt skulle det vara möjligt att förutspå indelningar av processen efter mer generell 

karaktär, exempelvis TRL-nivåer, där varje nivå består av en fas i projektet. Om det förväntas att det 

vid projektstarten ska vara möjligt att definiera projektets faser bör Scania reflektera över om det är 

mer generella faser projektledarna förväntas förutsäga. 

Scanias process innehåller i sin nuvarande form inga öppna principer, det vill säga möjliga vägar för 

idéer och kompetens att flöda in och ut ur projektet. I litteraturen har det föreslagits att ingående 

och utgående innovation alltid bör övervägas i samtliga grindar i projektgenomförandet. 

Beslutsstödet som föreslås i denna studie ger möjlighet till att göra dessa övervägningar då det 

uppmanar till reflektion över projektets öppna förutsättningar. 

Då analysen i denna studie inte beskriver den verkliga processen, utan enbart utgår ifrån hur 

processen generellt skulle kunna beskrivas innebär det att vissa av de slutsatser och 

rekommendationer som gjorts i denna studie inte är relevanta för den faktiska processbeskrivningen. 

Detta kan därför ses som ett stöd för en framtida beskrivning av processen snarare än en utvärdering 

av Scanias befintliga process. 

8.2 TRL som verktyg för klassificering av mognadsgrad 
Technology Readiness Levels (TRL) är det verktyg som använts på Scania för att klassificera 

mognadsgrad, även om användandet av verktyget är begränsat. TRL är även det generellt mest 

använda verktyget inom industrin för att klassificera mognadsgrad. Styrkan hos TRL är att 

kommunicera status på teknologier och att jämföra teknologier emellan varandra. Det finns 

emellertid ett antal kompletterande verktyg för att mäta mognadsgrad, vilket kan ge en indikation på 

att TRL inte är ett lämpligt verktyg för alla syften. 
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En upplevd svaghet med TRL är att nivåerna anses för diffust definierade vilket ger 

tolkningsutrymme. Enligt litteraturen rekommenderas inte att göra en omfattande checklista för 

varje nivå utan att istället att göra flera versioner av verktyget med olika detaljnivå. Detta skulle 

Scania kunna göra då de utformar sin version av verktyget. 

Om Scania syftar till att använda verktyget för någonting annat än att kommunicera teknologiers 

mognadsgradsstatus eller jämföra teknologier mellan varandra är det relevant att vara medveten om 

kompletterande verktyg och deras fokus. Dessa kompletterande verktyg presenteras i nedan. 

Tabell 24: Alternativa verktyg relaterade till bedömning av mognadsgrad av teknologier. 

Förkortning Verktyg Fokus Referens 

IRL Integration Readiness 
Level 

Hur väl teknologin fungerar tillsammans med 
befintlig teknologi, vilken nivå av anpassning som 
kommer att krävas i övergången till produkt 

Sauser et 
al. (2006) 

SRL System Readiness 
Level 

Mognadsgrad av ett system Sauser et 
al. (2006) 

TNV Technology Need 
Value 

Vikt av specifik teknologi för totala 
forskningsprogrammet 

Mankins 
(2009b) 

R&D
3
 Research and 

Development Degree 
of Difficulty 

Sannolikhet för teknologi att bli framgångsrik, 
vad som krävs för att nå högre mognadsgrad 

Mankins 
(2009b) 

AD
2
 Advancement Degree 

of Difficulty 
Vad som krävs för att teknologin ska nå högre 
mognadsgrad 

Bilbro 
(2007) 

 

Under studien har det visat sig att förståelsen och användandet av TRL och inte varit så utbrett. Om 

Scania vill utnyttja verktygets potential för kommunikation av mognadsgrad finns det därför fortsatt 

arbete att utföra i form av att lära ut verktyget. Förslagsvis utifrån olika versioner av verktyget med 

olika detaljnivå vilket föreslagits ovan. 

8.3 Beslutsstöd för öppenhet i teknologiutveckling på Scania 
Utifrån studien har det föreslagna beslutsstödet, vilket finns att läsa i Bilaga 1, föreslagits för två 

användningsområden. Första användningsområdet är som ett stöd för de involverade i framtagning 

av projektbeskrivningen. Beslutsstödet består av diskussionsmaterial i tre delar. Första kategorin, 

projektkaraktär, kan med fördel diskuteras under workshop i ett tidigt skede, medan de två följande 

kategorierna, omvärldsläge och resurser, kan kräva större förberedelse. Utifrån argumentationen 

angående öppna och stängda förutsättningar blir reflektionerna ett beslutsunderlag för det formella 

beslutet vid projektets start. Det ger en beslutsgrund för väl underbyggda beslut gällande vad som 

kan och bör göras internt respektive externt. 

Samma beslutsstöd rekommenderas även för användning i grindar under projektgenomförandet, där 

för att revidera om några förutsättningar för öppenhet har förändrats sedan projektet startat. Om 

inga förutsättningar förändrats blir detta en bekräftelse av den tidigare argumentationen. Figur 30 

visar var i Scanias process användningen av beslutsstödet rekommenderas. 
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Figur 30: Överblick över var beslutsstödet och revideringar kan ske i fallstudieföretagets beslutsprocess. 

8.4 Utgående innovation internt på Scania 
Studien har identifierat en informell väg för hur resultat och delresultat i ett internt projekt kan 

användas i andra interna projekt. Detta ger en möjlighet till att undvika att uppfinna hjulet igen, 

vilket är ett resursslöseri. Utifrån analysen rekommenderas en informell väg mellan individer framför 

en formell process eller databas. Detta utifrån svårigheten att hitta något man inte vet att man letar 

efter, genom en formell process. Vidare rekommenderas att projektledare går via förmedlare och 

inte direkt emellan varandra på grund av att det skulle bli för omfattande och tidskrävande för 

projektledarna. Nedan i Figur 31 presenteras hur den informella vägen ser ut.  

 
Figur 31: Informell väg för utgående innovation internt på Scania. 

Scanias informella väg för utgående innovation internt har tre tydliga roller, vilka är projektledare 

med resultat, förmedlare och projektledare med problem. Vidare kommer dessa roller samt 

rekommendationer för att öka effektiviteten presenteras nedan. 

Projektledare med resultat  

Projektledare behöver fundera över frågeställningen Vilket resultat och delresultat gör vi i projektet 

synligt för andra projekt?. Här handlar det om att inte bara förmedla projektets resultat, utan även 
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upptäckter och sidospår som sker under projektets gång. För att någon annan ska ha möjlighet att 

dra nytta av dessa resultat som annars förblir outnyttjade krävs att man vågar presentera resultat 

som även kan ses som misslyckanden. För dessa projektledare är det därför av stor vikt att de 

berättar om dessa resultat till någon som kan förmedla dessa vidare. 

Förmedlare 

De som vet om vilka resultat som finns och samtidigt lyssnar av problem i projekt är de som bygger 

samman den informella vägen och får den att fungera. Denna roll kan enligt studiens datainsamling 

fyllas av chefer, technical managers och senior technical advisors. Dessa behöver se till att de finns 

med på möten där resultat och problem tas upp, förslagsvis i första hand inom sitt område, för att 

kunna matcha individer till varandra där det finns möjlighet att dra nytta av tidigare utfört arbete. 

Projektledare med problem 

Projektledare behöver även fundera över frågeställningen Vilka problem i projektet söker vi 

eventuella interna lösningar för?. Dessa problem måste nämnas där förmedlare finns närvarande för 

att ge möjlighet att få höra om relaterade projekt med potentiella lösningar. 

Implikationer för Scania 

Även om långt ifrån alla resultat och problem som tas upp kommer till användning är det viktigt att ta 

upp dessa. Det går inte att veta i förväg på vilket sätt ett befintligt resultat kan påverka ett projekt 

både i tid och i riktning. Därför handlar det snarare om en värdering man får göra på Scania över hur 

högt man värderar möjligheten till att dra nytta av en del av de outnyttjade resultat som skapas. I 

den informella vägen har ledarskap en stor roll då ledare kan förmedla vikten av den informella 

vägen och uppmana individer att ta sin roll i systemet, både som projektledare och förmedlare. 

8.5 Fortsatt arbete med öppen innovation på Scania 
Öppen innovation är ett stort samlingsbegrepp över sätt att låta idéer och kunskap skapa värde i och 

utanför organisationen där de skapats. Sedan definitionen 2003 har det blivit till ett modeord som 

många företag använder sig av. Öppen innovation inkluderar dels de typer av samarbeten mellan 

organisationer som pågått under väldigt lång tid, vilket den här studien fokuserat på, men även ett 

stort antal nya möjligheter för in och utflöde av idéer och kunskap. Ett exempel är tävlingar där ett 

företag berättar om ett problem de har och vänder sig till antingen en utvald grupp eller till 

allmänheten för att tävla om vem som kommer med den bästa lösningen. Det ger möjlighet till nya 

perspektiv på problem vilket man aldrig skulle ha fått internt. Ett annat exempel är att möjliggöra för 

individer eller företag med idéer och innovationer att komma i kontakt med personer inom 

organisationen för att utvärdera och eventuellt starta ett samarbete för att ta idén till marknad.  

Genom att utnyttja möjligheterna med öppen innovation kan företag positionera sig som 

teknologiledare, vilket innebär att marknadsföra sig som den främsta aktören inom området och 

därmed vara den som attraherar de bästa idéerna före sina konkurrenter. För att lyckas med detta 

behöver företag vara tydliga med vilka idéer de är intresserade av och hur de ger möjligheten att ta 

dessa idéer till marknad och därmed skapa innovation. 

För att kunna hantera öppen innovation behöver organisationen bygga upp erfarenhet att hantera 

öppna frågeställningar och förstå när öppenhet är lämpligt och när det är bättre att arbeta stängt. 

Detta är vad denna studie fokuserat på och syftar till att underlätta. Under studien har bara toppen 
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av isberget gällande möjligheterna med öppen innovation beskrivits. Studien visar att Scania i hög 

grad redan nu bedriver forskningsprojekt på öppna principer, vilket de gjort under lång tid och 

därmed redan behärskar. Genom att belysa öppen innovation som något man använder redan idag 

blir möjligheterna till att prova nya öppna arbetssätt inte ett lika stort kliv som om man börjar med 

att direkt introducera nya möjligheter till in och utflöden av idéer och kunskap. För att utvärdera vilka 

öppna innovationstillämpningar som är lämpliga för Scania rekommenderas studien ”Öppen 

innovation – en modell för utvecklingsarbete” vilken utfördes på Scania år 2010 (Tempelman, 2010). 

En slutlig rekommendation gällande framtida arbete med öppen innovation är att det ibland kan vara 

lämpligt att testa öppna innovationstillämpningar internt innan man involverar externa aktörer. 

Klarar man inte av öppen innovation internt där man själv kan påverka de involverade aktörerna i 

stor utsträckning, vad är det då som säger att det kommer att fungera med externa aktörer? Givetvis 

kan det finnas tillfällen då man måste prova fullt ut för att lära sig, men att prova internt först ger 

många gånger ett lämpligt övningstillfälle. 
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9 Diskussion 
Det avslutande kapitlet behandlar hur studiens resultat påverkar befintlig litteratur samt 

management inom teknologiutveckling. Kapitlet avslutas med rekommendationer för framtida 

akademiska studier samt en diskussion med allmänna tankar och reflektioner som uppkommit under 

studien. 

9.1 Studiens påverkan på befintlig litteratur 
Ett akademiskt bidrag är studiens definition av öppen innovation som konkretiserat diskussionen av 

Lakhani et al. (2013) angående gränserna för öppenhet vilket gett en indikation på dess praktiska 

relevans. Genom att frångå den allmänt vedertagna definitionen av Chesbrough (2003a) kan fler 

möjligheter till öppenhet studeras internt. I studien har det argumenterats för att ett internt projekt 

kan vara stängt och bedrivas utan att involvera andra interna aktörer samtidigt som ett internt 

projekt kan vara mer öppet genom att låta kunskap och idéer flöda in och ut ur projektet men inom 

organisationens gränser. Denna öppna innovation blir enligt Chesbrough (2003a) stängd innovation. 

Genom studiens definition har utgående innovation internt på fallstudieföretaget undersökts, vilket 

annars enligt Chesbroughs definition inte hade varit relevant. 

Studien har även bidragit med att identifiera en lämplig punkt i beslutsprocessen för den här typen 

av beslutsstöd, vilket kan ge en förståelse för var dessa frågeställningar är relevanta. Detta bygger 

vidare på resonemang om teknologiutvecklingsprocesser och öppna principer av Cooper (2006). 

Vidare har bidrag inom området öppen innovation presenterats, främst med fokus på FoU-

samarbeten enligt Geum et al. (2013), genom att kopplingen till tre kategorier av beslutsaspekter 

presenterats nämligen projektkaraktär, omvärldsläge samt resurser. Dessa har visat sig täcka de 

frågeställningar som lyfts i litteraturen (Ajamian & Koen (2004); Cooper (2006); Cáñez et. al. (2007); 

Chesbrough & Schwartz (2007)). 

Att studien inte lyckats hitta någon förändring av relevanta beslutsaspekter beroende på projektets 

mognadsgrad kan ge en indikation till att aspekterna är desamma inom TRL 2-6. Det innebär 

möjligheter till att skapa verktyg som behåller relevans över ett stort mognadsgradsspann. Studien 

har bidragit med ett verktyg i form av ett beslutsstöd vilket underlättar ett komplext beslut angående 

öppenhet i teknologiutveckling, vilket är ett område inom litteraturen där få praktiska verktyg av 

detta slag finns tillgängliga. Kopplingen mellan projektets mognadsgrad och beslutsaspekter har 

genom studien visats vara möjlig, även om variationen i denna studie inte varit synlig. 

9.2 Studiens påverkan på management 
Utifrån studien är resultatets generaliserbarhet svårbedömd då endast ett fallstudieföretag 

studerats. Beslutsstödets placering i processen kan ge generell förståelse för när det är relevant att 

undersöka förutsättningarna för öppenhet i teknologiutvecklingsprojekt för att ta underbyggda 

beslut, oavsett vilken specifik beslutsprocess som används. Beslutsstödet skulle eventuellt kunna gå 

att använda tillsammans med något annat verktyg än TRL för att mäta mognadsgrad, speciellt då 

denna studie inte funnit någon variation över mognadsgrad. Beslutsstödet är därför inte låst till 

varken en specifik process eller mognadsgradsverktyg. Huruvida de specifika frågeställningarna i 

denna studie är relevanta för management i andra branscher är dock oklart. 
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Trots detta är det rimligt att anta att liknande frågeställningar även gäller för andra industriella 

företag som bedriver teknologiutveckling oavsett bransch, med tanke på frågeställningarnas 

generella karaktär. De tre kategorierna: projektkaraktär, omvärldsläge och resurser bör ha relevans 

gällande öppenhet inom fler organisationer än för fallstudieföretaget då alla de aspekter som 

identifierats i litteraturen även täckts av dessa kategorier. Därför skulle följande rekommendationer 

ges till industriella organisationer som bedriver teknologiutveckling: 

 Undersök projektets förutsättningar för öppenhet utifrån projektkaraktär, omvärldsläge och 

resurser för att ta underbyggda beslut om hur projektet bör genomföras. 

 Revidera projektets förutsättningar för öppenhet under projektgenomförandet för att 

hantera förändringar eller bekräfta tidigare beslut. 

9.3 Framtida studier 
För framtida studier där syftet är att fånga variationer i beslutsaspekter beroende på mognadsgrad 

kan två möjliga angreppssätt föreslås. Antingen kan ett större spann av mognadsgrad studeras än TRL 

2-6 vilket denna studie inkluderat, eller kan samma projekt studeras över lång tid för att se 

eventuella skillnader inom projektet över tid. Ett utökat spann av mognadsgrad är intressant då det 

skulle kunna vara så att största skillnaden gäller vid övergången mellan teknologiutveckling och 

produktutveckling, vilket denna studie inte studerat. 

För att undersöka denna studies generaliserbarhet krävs att fler fallstudieföretag studeras och att 

resultaten jämförs. Att enbart studera ett företag har varit en kraftig begränsning samtidigt som det 

gett möjlighet till att djupdyka och få förståelse för problemställningen vid det företaget. 

En relaterad frågeställning till denna studie är hur beslut angående tillverka-/köpa (make/buy 

decisions) görs och vilken relation de har till öppenhet. En studie på detta område skulle eventuellt 

ge möjlighet att fatta liknande beslut i samband med varandra ifall de kräver samma typ av underlag 

och är relevanta i liknande situationer. 

Vidare finns förhoppningar att fler studier använder sig av en definition av öppen innovation som i 

likhet med denna studie ifrågasätter rollen av organisationens gränser som är centrala i Chesbroughs 

(2003a) definition. Organisationer och organisationsstrukturer är inte bara komplexa utan även 

föränderliga, vilket gör organisationens gränser till ett svårhanterligt begrepp i diskussioner om 

öppen innovation. Denna nya typ av definition av öppen innovation gör det även möjligt att bedriva 

öppen innovation internt, vilket kan ses som en övning innan fler aktörer bjuds in. Klarar man inte av 

öppen innovation internt där man själv kan påverka de involverade aktörerna i stor utsträckning, vad 

är det då som säger att det kommer att fungera med externa aktörer? 

9.4 Tankar och reflektioner under studien 
Ett återkommande problem i studien har varit att de studerade projekten varit, eller i alla fall uttryckt 

sig vara, väldigt unika. Projektens unika situation gör att de ställs inför speciella frågeställningar, 

vilket gör att generella frågeställningar bedömts svåra att finna. Allt för specifika frågeställningar 

besvaras hellre med ”det där gäller inte vårt projekt” än att reflektera över vilka förutsättningar 

frågeställningen egentligen ger projektet. Möjligtvis skulle det kunna vara en mognadsfråga som 

kommer ur att de inte haft ett befintligt beslutsstöd av samma typ, och därför inte är vana att 

reflektera över projektets förutsättningar för öppenhet. Dock är det inte frågan i sig som är det 
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viktiga utan diskussionen och resonemanget bakom projektets förutsättningar och hur de påverkar 

beslutet, allt för att ta underbyggda beslut. 

Under studien gjordes avgränsningen att inte studera hur valet av samarbetspartners utförs samt 

vilka beslutsaspekter som är relevanta för detta val. Dock har en problematik i detta identifierats 

vilken är viktig att betona. Valet av partners sker många gånger utifrån vilka partners man tidigare 

samarbetat med. Att utnyttja ett befintligt samarbete är fördelaktigt då det har tagit resurser och 

lång tid att utveckla samt ger kortare uppstartssträcka och karaktäriseras av större tillit. Samtidigt 

innebär det en risk att man inte utgår från projektets bästa och väljer de partners som har mest att 

bidra med. Ett långsiktigt synsätt synliggör vikten av att värdera befintliga partners medan ett 

kortsiktigt synsätt väljer det som är bäst för det specifika projektet. Detta innebär en balansgång där 

det är viktigt att förstå att oavsett vilket val som görs kommer det att påverka projektet. En 

ytterligare värdering som görs vid val av partners är att svenska samarbeten väljs då det bland annat 

bidrar med lägre administrationskostnader, små kultur och språkskillnader, mindre geografiskt 

avstånd samt att det är bättre för Sverige om kompetens byggs här. Denna värdering är också viktig 

att vara medveten om, samtidigt som det utifrån denna studie inte går att säga något gällande om 

svenska samarbeten bör prioriteras eller inte. 

Patent är viktigt att beakta, och kräver egna spelregler. Under studien har inte fokus legat på att ur 

ett patentperspektiv göra ett säkert beslutsstöd. Istället finns sekretess och patentfrågeställningar 

med för att påminna om dessa faktorer. Låter man konfidentialitet gå först ska man vänta till patent 

blir officiella och det tar 18 månader efter ansökan mottagits av patent och registreringsverket (PRV). 

Att inte samtala med potentiella partners under den här tiden är en risk, då möjligheten till 

samarbete kan gå förlorade. Men att riskera att inte skydda lösningar är också en risk. Det är alltså en 

balansgång där risk måste vägas mot möjligheter, en övervägning som studien inte tagit ställning i.  

Oavsett om framtiden blir mer öppen, mer stängd eller oförändrad kommer det vara relevant att 

känna till sina förutsättningar. Beslutsstödet i denna studie premierar varken öppet före stängt eller 

stängt före öppet. Det är troligt att möjligheterna och riskerna med att vara öppen eller stängt 

kommer att variera över tid och emellan branscher. I en snabbt föränderlig tid i en snabbt föränderlig 

bransch riskerar de som inte samarbetar med andra att hamna efter. Men ett allt för öppet företag 

riskerar att blotta sina kärnkompetenser om de inte är medvetna om riskerna. Oavsett vilket scenario 

som är mest troligt i framtiden har beslutsstöd, likt det i denna studie, relevans för att hantera öppna 

frågeställningar. 
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Projektkaraktär 

Omvärldsläge 

Resurser 

 

 

Beslutsstöd för framtagning av projektbeskrivning 

– För bedömning av förutsättningar för öppna och stängda projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionsmaterial vid arbete med framtagning av projektbeskrivning för forskningsprojekt inom 

Research och Advanced Engineering samt vid revidering av förändrade projektförutsättningar. Första 

kategorin, projektkaraktär, kan med fördel diskuteras under workshop i ett tidigt skede, medan de 

två följande kategorierna, omvärldsläge och resurser, kan kräva större förberedelse. 

 

 

  



Bilaga 1: Beslutsstödets utformning 
 

2014-05-27  Oskar Karlsson, YR, oskar.karlsson@scania.com 

 

 

Vilka förutsättningar för öppenhet har projektet utifrån: 

Är projektets område kärn-, strategisk- eller baskompetens? 

Är resultatet specifikt för Scania eller av generell karaktär? 

Ligger fokus på delsystem eller helhet? 

Finns behov av sekretess? 

Planeras patent eller publikationer? 

Är frågeställningarna branschöverskridande? 

 

 

 

 

Behöver vi ta reda på:    Ta stöd från: 

Till vilket kompetensområde hör projektet?  Scania Technology Road Map 

Vilka förutsättningar för öppenhet ger dessa frågor? Diskussion eller workshop med: 

 Gruppen eller avdelningen 

 Kunniga personer inom området 

 Branschkonsulter 

 Individer med nya perspektiv   

 

 

 

 

Tänk på: 

Utgå från projektets syfte. 

Diskutera var gränserna går för vad man kan dela i ett öppet projekt. 

Kärnkompetens innebär inte automatiskt ett stängt projekt, ifrågasätt. 

Projektets förutsättningar kan med fördel resultera i en öppen och en stängd del i projektet. 

Projektkaraktär 
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Bilaga 1: Beslutsstödets utformning 
 

2014-05-27  Oskar Karlsson, YR, oskar.karlsson@scania.com 

 

 

Vilka förutsättningar för öppenhet har projektet utifrån: 

Hur ser Scanias kompetensposition ut i jämförelse med andra aktörer inom området? 

Var finns kompetensen tillgänglig inom området? 

Hur snabbt förändras området? 

Finns det något tidigare samarbete inom området där man bygger kompetens tillsammans? 

 

 

 

Behöver vi ta reda på:    Ta stöd från: 

Vilka är aktiva inom området och vilka ligger främst? Analyser och kontakter: 

 Benchmarking 

 Patentsökningar 

 Vetenskapliga publiceringar 

 Konferenser 

 Leverantörer 

 Kompetenta individer internt 

 Marknadsavdelningen 

 Industri & branschforum 

 Konsulter 

 

Hur snabbt förändras området?     

 

 

 

Tänk på: 

Överväg hur bra ni känner till området och vilka analyser ni behöver/inte behöver. 

Är den externa kompetensen tillgänglig för samarbete i ett öppet projekt? 

Om området förändras väldigt snabbt, hinner vi följa med genom interna projekt? 

Tidigare samarbeten inom områden ger enbart möjlighet till samarbete, våga ifrågasätta! 

(ej relevant vid grind) 

 Antal patent & publiceringar 

 Hur många arbetar inom området 

 Förändrade förutsättningar 

Omvärldsläge 
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2014-05-27  Oskar Karlsson, YR, oskar.karlsson@scania.com 

 

 

Vilka förutsättningar för öppenhet har projektet utifrån: 

Vilka resurser finns tillgängliga nu och framöver internt och externt? 

Kräver projektet större omfattning än vad som är möjligt internt? 

 

 

 

 

Behöver vi ta reda på:    Ta stöd från: 

Projektets resurskrav  

     

Intern resursstatus     Verktyg och resurskrävande händelser: 

 Teknik-roadmaps 

 Resurs-roadmaps 

 Planerade produktuppryckningar 

 Framtida lagkrav 

 Prognoser 

 

Extern resursstatus 

 

 

 

 

 

Tänk på: 

Det är en iterativ process, pussla ihop interna och externa resurser. 

Vad är projektets kärna, kan vi uppnå samma mål med andra projekt? 

Öppna och stängda projekt kan ge olika slutresultat, vilken typ av resultat efterfrågas? 

Kan projektet nå målet internt kunskapsmässigt och resursmässigt? 

Hur viktigt är projektets start och avslut? Varför? 

 Erfarenhet 

 Vad vill vi göra – vad behöver vi? 

 Utlysningar från FFI 

 Dialog med akademi 

 Finns tillgängliga konsulter? 

Resurser 
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Bilaga 2: Intervjuguide till identifierande intervjuer 

Sida 1 
 

Frå gor till identifierånde intervjuer 

Bakgrund 

1. Vad har du/har du haft för roll i projektet? 

2. När startades projektet? (När avslutades det?) 

3. Var på en skala (mognadsgrad): 

 startade projektet? 

 är projektet? 

 avslutades projektet? 

 planeras projektet avslutas? 

 

Öppet eller stängt 

4. Är projektet öppet eller stängt? 

- Har det alltid varit så, eller har det förändrats över tiden? 

5. Hur sker beslutet angående att vara öppen eller stängd?  

När? 

Var? 

Av vilka? 

Kan beslutet förändras vid flera tillfällen? 

 

6. Vad är det som avgjort om ett projektet blivit öppet eller stängt? 

- Finns det något mer som skulle kunnat påverka beslutet? 

7. Vilket beslutsunderlag krävs för att kunna ta ställning till att vara öppen eller stängd? 

8. Vad hade fått er att ta det motsatta beslutet? (öppen istället för stängd) 

10. Om ett resultat dyker upp mellan två beslutspunkter som verkar ha stor potential (internt eller 

externt) hur hanteras det? 

11. Vad borde avgöra om ett projekt ska vara öppet eller stängt? 

12. Vilka aspekter avgör om ett projekt söker och använder sig av intern öppenhet/samverkan? 

Finns det någon risk med att bestämma partner i ett tidigt skede? 



Bilaga 3: Underlag för projekts mognadsgrad 

Sida 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9 

         

Tidig Sen Tidig Sen Tidig Sen Tidig Sen 

        

Start:   S 

Nuvarande läge:  N 

Avslutades:  A 

Planeras avslutas: P 

Advanced Engineering Concept Development Research Product Development 

Projektets mognadsgrad 

Projekt: 

Vilken är/var din roll i projektet?: 

När startade projektet?: 

När avslutades projektet?: 

När planerar projektet att avslutas?: 

OBS! Skalorna är ej överensstämmande utan fylls i oberoende från varandra 



Bilaga 4: Intervjuguide till fördjupande intervjuer 
 

 

Frå gor till fo rdjupånde intervjuer 

För de tre kategorierna nedan som var för sig presenteras i större djup på de kommande sidorna, 

 Vilket beslutsunderlag eller vilka analyser krävs för att du ska kunna besvara dessa 

frågeställningar? 

 Finns detta underlag tillgängligt? 

 Är det möjligt att ta fram det här underlaget? 

 

 Är dessa punkter relevanta(och möjliga) att behandla vid:  

o Milstolpar i projektet? 

 

  

Stängt Öppet 

Kompetensklassificering 
Scaniaspecifik kunskap & 

Kärnkompetens 
Generell kunskap &  

Baskompetens 

Kompetensposition Främst inom området 
Samma eller lägre 

kompetensnivå som omgivning 

Timing / Resurser Tillgängliga interna 

resurser och tid 

Ta del av externa resurser 

för att nå önskat resultat 
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Stängt Öppet 

Kompetensklassificering 
Scaniaspecifik kunskap & 

Kärnkompetens 

Generell kunskap & 

Baskompetens 

 

1. Kompetensen eller teknologin som projektet syftar till att skapa, inom vilket eller vilka 

teknologiområden ligger det?  

 

 

 

 

2. Gå igenom för varje teknologiområde: 

<- Är området kärnkompetens?                                 Är området baskompetens -> 

 <- Är resultatet Scaniaspecifikt?                                                    Är resultatet av generell karaktär? -> 

 

<- Ligger fokus på helhet, inte delsystem? 

<- Finns det behov av sekretess? 

Branschöverskridande frågeställningar? -> 
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Stängt Öppet 

Kompetensposition Främst inom området Samma eller lägre 

kompetensnivå som omgivning 

3. Hur ser Scanias kompetensposition ut inom respektive kompetensområde? 

<- Främst inom området 

Samma kompetensnivå eller högre finns externt -> 

 

4. Var finns den eventuella kompetensen inom respektive område? 

Finns extern kompetens tillgängligt för oss? -> 

 

 

5. Hur snabbt utvecklas området, speed of change? 

 

Sker utvecklingen så snabbt att Scania inte klarar av att hänga med genom interna projekt? -> 

 

 

6. Hur bygger vi vanligtvis kompetensen inom detta område internt eller tillsammans med 

andra? (Universitet, leverantörssamarbeten, kluster osv.) 

 

<- Internt, (medvetet beslut) 

Tillsammans med andra, (medvetet beslut) -> 

Premieras långsiktiga samarbeten? -> 
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Timing / Resurser Tillgängliga interna 

resurser och tid 

Ta del av externa resurser 

för att nå önskat resultat 

Stängt Öppet 

Hur ser den interna och externa resurstillgången ut för projektet just nu med tanke på projektets 

mål?  

7. Vad har projektet för resurskrav? 

 

8. Intern resursstatus, nu och framöver? 

<- Finns tillgängliga resurser, ingen produktlansering som kräver resurser? 

Saknas interna resurserna som krävs för att nå önskat resultat? -> 

9. Extern resursstatus, nu och framöver? 

Finns externa resurser tillgängliga? -> 

10. Finns det förutsättningar att nå resultat med interna eller externa resurser? 

Behövs externa resurser för att nå efterfrågad forskningsvolym? -> 

Går projektet enbart genomföra om flera aktörer delar på kostnaderna? -> 

<- Är interna resurser tillräckliga för att uppnå målresultatet? 

 

11.  Finns det något tidskrav vilket gör att det krävs kontroll i projektet? 

Efterfrågas full kontroll och hård styrning för att nå resultat i tid? 

<- Ökad kontroll genom enbart interna resurser              Ökad kontroll genom postdok eller få aktörer-> 

 

 

12. Hur påverkas Scania av att skjuta projektstarten på framtiden?  

Om resurserna finns tillgängliga internt eller externt senare, bör projektstarten flyttas fram? 

Finns det en tidpunkt då projektmålet måste vara uppnått? 


