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Sammanfattning 
Alla företag måste ständigt utvecklas för att vara konkurrenskraftiga och ett viktigt 

konkurrensmedel är företagens tjänster. De senaste tio åren har mycket forskning 

fokuserat på hur kunden kan involveras i tjänsteutvecklingen. Hur företaget kan ta 

tillvara på idéerna och kunskapen hos medarbetarna som möter kunderna finns det inte 

lika mycket forskning kring. Dock är de flesta överens om att medarbetarna är en viktig 

resurs och att medarbetarna som möter kunderna har en unik relation till kunderna. Med 

bakgrund av detta menar vi att det är viktigt att studera hur företag tar tillvara på dessa 

medarbetares idéer.  Detta var utgångspunkten för studien.  

Den tidigare forskning som finns inom fältet har till stor del fokuserat kring vilka 

faktorer som påverkar och/eller gör ett förslagssystem framgångsrikt. Flera studier har 

valt att studera företag som är duktiga på att ta tillvara på medarbetarnas idéer och som 

arbetar systematiskt med detta. Med bakgrund av detta valde vi att studera företag som 

inte uppfattar sig som mest framgångsrika på att ta tillvara på medarbetarnas idéer. 

Studiens teoretiska bakgrund har utgått från sju stycken tidigare publikationer inom 

området. Utifrån dessa identifierades tolv faktorer som tidigare forskning menar 

påverkar hur medarbetarens idéer tas tillvara. Den tidigaste publikationen som studien 

utgått från publicerades 1971 och den senaste 2010. Vidare har de tidigare 

publikationerna delvis haft olika angrepsätt och metoder för att studera fenomenet.   

Med utgångspunkt från tidigare studier inom området intervjuades medarbetare och 

chefer i tre företag. Medarbetarna som intervjuades möter alla kunder i sitt dagliga 

arbete. Dessa intervjuer utgör det empiriska materialet i vår studie.  

Analysen tar utgångspunkt i de tolv faktorer som, utifrån tidigare forskning identifierat 

som påverkansfaktorer på hur företag tar tillvara på medarbetarnas idéer. Vidare 

identifieras ytterligare faktorer som verkar ha en påverkan på hur företag tar tillvara på 

medarbetarnas idéer.  

Studien visar att företag använder flera parallella system för att ta tillvara på 

medarbetarnas idéer. De vanligaste tillvägagångssätten för att ta tillvara på idéer är att 

medarbetarna antingen implementerar idén själv eller delar med sig av idén till närmaste 

chefen. Företagen som studerats har en kultur som är inriktad på utveckling och ser 

positivt på idéer från medarbetarna. Strategin och systematiken i att ta tillvara på idéer 

är inte lika tydlig. I studien konstateras det också att det är svårt att kommunicera kring 

idéer och förslag.   
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi presentera bakgrunden till vårt problem, studiens syfte, 

begränsningar och definiera vad innebörden av ordet idé kommer vara i denna studie.  

1.1 Problembakgrund 
Alla företag måste ständigt utvecklas för att vara konkurrenskraftiga (Kuratko et al. 

2011, s. 3, Alam 2002, s. 250, Grönroos 2008, s. 19-25, Bowers 1989, s. 15). När det 

gäller tjänstesektorn idag konkurrerar inte bara klassiska tjänsteföretag som hotell och 

restauranger med sitt tjänsteerbjudande, utan mer eller mindre alla företag måste 

förhålla sig till sina konkurrenters tjänster och utveckla sitt eget tjänsteerbjudande för att 

fortsätta vara konkurrenskraftiga (Grönroos, 2008, s. 19-25). Grönroos (2008, s. 20) 

menar vidare att företag, för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, behöver utveckla alla 

delar av kundrelationen till ett sammanhållet paket.
1
 Vi menar att medarbetarnas idéer 

kan ha en viktig roll i att utveckla företaget och dess tjänsteerbjudande. Framförallt 

menar vi att medarbetarna som möter kunderna i sitt dagliga arbete har en viktig roll i 

detta.  

Ett centralt begrepp vid diskussion kring utveckling av tjänsteföretag är 

serviceinnovation. Det är lätt att tro att serviceinnovation är ett område som är väl 

studerat, det är dock inte fallet (Johnson et al. 2000, s. 28; Droege et al. 2009, s. 131). 

Ett område inom serviceinnovationsforskningen är forskning kring 

serviceinnovationsprocessen. Denna forskning har utvecklats från forskning kring 

produktinnovationsprocessen. Booz, Allen & Hamilton (1982) beskriver en modell i sex 

steg för utvecklingen av nya produkter. Cowell (1988) lyfter fram att det är viktigt med 

forskning kring serviceinnovationsprocessen. Några som studerat just 

serviceinnovationsprocessen är Bowers (1989), Scheuing och Johnson (1989a, 1989b), 

Tax och Stuart (1997) samt Johnson et al. (2000). 

I de flesta modeller för serviceinnovationsprocessen innehåller de första stegen eller 

aktiviteterna någon form av idégeneration, idéutvärdering och konceptutveckling. Alam 

(2006, s. 468) menar att forskningen inom serviceinnovation har visat på vikten av 

dessa tidiga steg i innovationsprocessen. Inom både produktutveckling (Montoya-Weiss 

& O'Driscoll, 2000, s. 143) och serviceutveckling (Alam, 2006, s. 468) benämns dessa 

tidiga steg i innovationsprocessen som the fuzzy front end vilket översatt till svenska 

närmast skulle beskrivas som den otydliga starten av utvecklingsprocessen.  

En aktör som lyfts fram som viktig i serviceinnovationsprocessen är kunden (Johne & 

Storey, 1998, s. 203-206). Detta har bland annat Sandén et al. (2006) studerat och detta 

har även varit ämnet för ett examensarbete vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet 

(Edling & Larsson, 2012). Alam (2006) studerar hur kundens involvering i de tidiga 

delarna av serviceinnovationsprocessen kan göra att denna process blir tydligare.  

En annan aktör som tidiga studier inom serviceinnovation lyfte fram som viktiga är 

medarbetaren närmast kunden (Johne & Storey, 1998, s. 203-206). Kundens enda 

interaktion med företag är ofta via företagets personal som möter kunden (Hartline et al. 

2000, s. 35), denna personal har också förståelsen för kundens behov (Bowers, 1989, s. 

19, Grönroos, 2008, s. 350). Bowers (1989, s. 19) menar att medarbetaren som 

                                                 
1
 För den som vill läsa mer kring tjänsten se bilaga 1. 
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rutinmässigt möter kunden får förståelse för kundens behov och att företag måste hitta 

sätt att utnyttja denna förståelse som en resurs för serviceutveckling. ”Det är 

organisationens prestationer i servicemötena som avgör huruvida man lyckas nå 

framgång och lönsamhet” (Grönroos 2008, s. 337). Personalens utförande av tjänsten är 

oftast grunden till kundens intryck av organisationen (Hartline et al. 2000, s. 35), ”det 

är den service som kunden uppfattar att erbjudandet innebär som skapar värde för 

dem” (Gummesson, 2002, refererat genom Grönroos, 2008, s. 18). Personalen som 

möter kunden får genom mötet en möjlighet att utvärdera kvalitén i kundens interaktion 

med företaget (Grönroos, 2008, s. 350). Detta gör personalen som möter kunden till en 

av företagets viktigaste resurser (Grönroos, 2008, s. 350), och företaget bör ta tillvara på 

denna resurs (Bowers, 1989, s. 19, Grönroos, 2008, s. 22). Med denna bakgrund kan det 

tyckas konstigt att inte mer forskning har ägnats åt hur medarbetarnas idéer tas upp i 

företaget.  

Exempelvis i en lärobok gällande entreprenörskap och innovationer i organisationer 

finns väldigt lite gällande hur företag praktiskt ska ta tillvara på medarbetarnas idéer (Se 

Kuratko et al. 2011). Vid en närmare inblick går svaret att finna i att det saknas 

omfattande forskning inom fältet. Ett relevant forskningsfält som fokuserar kring hur 

organisationer kan ta till sig medarbetarnas idéer är forskningen gällande 

förslagssystem. Förslagssystem är ett område som studerats relativt lite (van Dijk & van 

de Ende, 2002, s. 388) men även om forskningen är begränsad, finns den. Ekvall (1971) 

studerade hur förslagssystem fungerade inom Svensk industri. Detta var en av de tidiga 

studierna gällande förslagssystem. Trots att det är över 40 år sedan Ekvalls studier av 

hur förslagssystem fungerade inom den svenska industrin är dennes studier fortfarande 

välciterade i senare forskning inom området.  

Senare forskning inom området har i flera studier fokuserat på ett enstaka eller ett par 

fall som uppfattas som framgångsrika på att ta tillvara på medarbetarnas idéer på något 

sätt. Frese et al. (1999) studerar ett stort stålbolag och vilka individuella och 

organisatoriska faktorer som påverkas förslagssystemet och förslagsprocessen. De 

genomförde studien genom att tillfråga 270 anställda inom tillverkningen. van Dijk och 

van den Ende (2002) presenterar en modell med faktorer som påverkar förslagssystem, 

dessa faktorer bygger på tidigare forskning. Denna modell testades sedan på tre företag 

som ansågs som framgångsrika på att ta tillvara på medarbetarnas idéer. Sandström och 

Björk (2010) studerade genom en fallstudie på ett företag hur ett förslagssystem som är 

designat för att ta tillvara på både kontinuerliga och diskontinuerliga idéer kan fungera.  

Men det finns få omfattande studier som studerat förslagssystem i flera organisationer. 

Ett undantag är dock Leach et al (2006) som studerar effekten i olika typer av 

förslagssystem. Utifrån en samling faktorer som tidigare forskning menar kan påverka 

förslagssystemet genomfördes en kvantitativ undersökning med 182 Engelska företag. 

Ambitionen var att studera hur sambanden såg ut mellan de olika faktorerna och hur 

dessa påverkade framgången med förslagssystemet. Robinson och Schroeder (2009) har 

studerat hur idéerna från medarbetarna som möter kunden ska tas tillvara på ett effektivt 

sätt utifrån ett leanperspektiv. Deras arbete bygger på studier av över 300 organisationer 

men ett stort problem med Robinson och Schroeders forskning är deras ofullständiga 

redovisning av deras empiriska data.  

En annan infallsvinkel till området står Fairbank och Willams (2001) för. De menar att 

bristen på forskning inom förslagssystem gör att den inte klarar att stå på egna ben utan 



3 

 

att den måste bygga på teorier med djupare empirisk förankring. Deras förslag är att 

expextancy theory skulle kunna utgöra en grund för hur förslagssystem borde utformas.  

Ett flertal av de tidigare studierna om hur företag tar tillvara på medarbetarnas idéer har 

fokuserat på vad som påverkar ett framgångsrikt förslagssystem (exempelvis; van Dijk 

& van den Ende, 2002, Leach et al., 2006, Robinson & Schroeder, 2009). Ekvalls studie 

1971 är kvantitativ och det är även Frese et al. (1999). Sandström och Björks (2010) 

studie är en fallstudie på ett företag och Fairbank och Williams (2001) är konceptuell. 

Med bakgrund av detta menar vi att det i tidigare forskning saknas kvalitativa studier av 

hur organisationer som inte uppfattas som framstående på att ta tillvara på 

medarbetarnas idéer, tar tillvara på medarbetarens idéer.  

Sammanfattningsvis; Det är avgörande för företag att utvecklas och medarbetarna är en 

viktig resurs. På något sätt måste idéer hos medarbetaren uppfattas och behandlas i 

organisationen. Förslagssystem som samlingsbenämning för hur organisationer kan ta 

tillvara på medarbetarnas idéer menar vi har en stor potential. Forskningen kring detta är 

begränsad och speciellt finns det få studier av organisationer som inte uppfattas som 

framgångsrika på att ta tillvara på medarbetarnas idéer.  

1.2 Problemformulering 
Hur tar tjänsteföretag till vara på idéer från de medarbetare som möter kunden? 

1.3 Syfte 
Den forskning som finns gällande hur företag tar tillvara på medarbetarnas idéer har 

alltså flera problem som att antalet studier inom området är begränsat och att klara 

definitioner saknas av centrala begrepp. Syftena med denna studie är därför: 

 Att studera utvalda tjänsteföretag som har olika uppfattningar om hur de tar 

tillvara på medarbetarnas idéer.  

    

 identifiera vad som påverkar hur idéerna tas tillvara i de företag vi studerat 

 och  

 utifrån studien lämna rekommendationer till de företag vi studerat samt till 

framtida forskning. 

1.4 Begränsningar 
Vi har begränsat studien till företag som är minst medelstora enligt Eu:s klassificering 

(se Europen Commission, 2012). Detta innebär att företagen vi studerat har minst 50 

anställda. I mindre företag är beslutsvägarna kortare och mer informella (Wong & 

Asponwall 2004, s. 50, Ghobadian & Gallear, 1997, s. 128-129). Detta menar vi kan 

påverka hur företaget tar tillvara på medarbetarnas idéer och därför har vi valt att 

begränsa oss till företag som är medestora eller större. Detta gör att vår studie har 

begränsat värde för mindre företag. Vi även varit tvungna att begränsa studien till 

företag som finns etablerade i den svenska medelstora stad där studien genomförts. 

Bakgrunden till den senare begränsningen är den tillgängliga tid som funnits till studien 

(10 veckor). Att vi inte väljer att namnge var studien genomförts är med hänsyn till 

anonymiteten för de respondenter som ställt upp för studien.  Detta faktum att studien är 

begränsad till en Svensk stad menar vi kan påverka då det kan finnas regionala 

skillnader mellan olika områden i Sverige. Vi menar dock att denna sannolikhet är låg 

och vidare minskar risken för detta då företagen vi studerat alla har verksamhet på flera 

ställen i landet. Det är dock mer troligt att det finns nationella skillnader och då vi 



4 

 

endast genomfört studien i Sverige är det svårt att bedöma hur stort värde våra resultat 

har för företag i andra länder.  

1.5 Definition av idé 
Vi kommer i denna studie utgå från Nationalencyklopedins ordboks definition av idé; 

”(plötsligt uppkommande) en tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt” 

(Nationalencyklopedin, 2012, A). För en djupare diskussion kring vad en idé är se 

vidare i metod kapitlet (sida 7 i denna uppsats).   
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2 Metod 
Nedan kommer vi diskutera och redogöra för våra metodologiska utgångspunkter samt 

för hur vi genomfört vår studie.  

2.1 Förförståelse 
Vi delar in vår förförståelse i teoretisk och praktisk förförståelse. Vår teoretiska 

förförståelse bygger till största del på vår utbildning. Vi läste båda de två första åren på 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management. Nu under det tredje 

året har en av oss fortsatt läsa med inriktning mot Service Management och en läser 

med inriktning mot organisationsförändring och entreprenörskap i organisationer.  Inom 

Service Management är tjänsten och relationen mellan kund, medarbetare och företag 

viktig.  Detta har självklart påverkat oss bland annat genom att vi uppfattar relationen 

mellan företag och kund som viktig men också att vi tycker att medarbetaren har en 

central roll i företaget. Att vi läser företagsekonomi som huvudinriktning och att vi 

skriver denna uppsats inom företagsekonomi, menar vi påverkar oss så till vida att vi är 

präglade av en syn där ständig tillväxt är i fokus och även är idealet. Detta leder i sin tur 

till att utveckling, förbättring och innovation är något vi ser som viktigt och avgörande. 

Gällande vår praktiska förförståelse är det värt att nämna att vi båda arbetade under 

några år innan vi började studera. En av oss inom tillverkningsindustrin där 

förslagssystem fanns och fokus var att göra saker mer effektivt snarare än att förhålla 

sig till en kund. Den andra arbetade inom servicenäringar direkt med kundkontakt, där 

kundupplevelsen var i fokus. Detta menar vi också kan ha betydelse. Ingen av oss har 

tidigare arbetat inom någon av de företag som vi nu studerar.  

2.2 Världssyn och kunskapssyn  
Mot bakgrund av vår problemformulering: ”Hur tar tjänsteföretag till vara på idéer 

från de medarbetare som möter kunden?” menar vi att upplevelsen av hur företag tar 

till vara på medarbetarnas idéer skiljer sig på olika sätt. Vi menar t.ex. att olika individer 

med olika positioner i företaget, som exempelvis medarbetare och chefer, konstruerar 

sina olika bilder av hur företaget tar tillvara på medarbetarnas idéer. Samtidigt menar vi 

att det också finns saker som inte bara är kulturella konstruktioner, exempelvis menar vi 

att företag kan tillverka olika varor och utföra olika tjänster och oberoende av 

konstruktion finns faktisk mental tankeverksamhet hos individen. Dock kommer 

beskrivningen och upplevelsen av sådan tankeverksamhet att skilja sig åt mellan olika 

individer, då deras uppfattning är deras konstruktion. Wallén (1996, s. 15-16) beskriver 

det på följande sätt ”En stad är verkligen en ”social konstruktion” vilket inte står i 

motsättning till att t.ex. en taxichaufför måste ha en realistisk bild av åtminstone dess 

gatunät.”. Bryman (2011, s. 37) beskriver att konstruktionism är en ontologisk 

ståndpunk som har sin utgångspunkt i att sociala företeelser konstrueras av aktörerna 

och att forskarens beskrivning av denna sociala verklighet också utgör en 

konstruktion. Med bakgrund av detta kan sägas att vi har en konstruktivistisk 

verklighetssyn i denna studie.  

En alternativ ontologisk ståndpunkt till konstruktionismen är objektivismen (Bryman, 

2011, s. 36-37). Objektivism bygger på att de sociala företeelserna existerar oberoende 

av dess aktörer (Bryman, 201, s. 36).    

Vår ambition är att tolka och försöka förstå våra respondenters syn och attityder till hur 

respektive organisation tar till vara på medarbetarnas idéer. Vår kunskap om detta är 

således en tolkning och analys av deras olika konstruktioner och således i sig också en 
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konstruktion. 

Bryman (2011, s. 29) beskriver epistemologi (kunskapsteori) som; vad som är eller vad 

som kan anses vara kunskap inom ett ämnesområde. En av de viktigaste frågorna inom 

epistemologin handlar om huruvida man kan använda naturvetenskapens metoder, 

principer och verklighetsbild för att studera den sociala verkligheten. Den 

naturvetenskapliga kunskapssynen (positivism) grundar sig i att det går att studera den 

sociala verkligheten med hjälp av naturvetenskapliga metoder.  Interpretivism skiljer sig 

mot den positivistiska kunskapssynen och menar att människor och deras institutioner 

skiljer sig gentemot naturvetenskapliga studieobjekt. (Bryman, 2011, s. 29-32) Vi 

menar att vi inte kan identifiera den sanna verkligheten utan endast försöka tolka den 

när vi studerar sociala samspel och människors interaktion. Genom de tolkningar vi gör 

i denna studie hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för området vi studerar. Med 

detta står vi alltså närmare ett tolkningsperspektiv än en positivistisk kunskapssyn.   

2.3 Perspektiv 
I denna studie har vi valt att ta utgångspunkt från ett organisationsperspektiv. Vår 

frågeställning är hur tjänsteföretag tar tillvara på idéer från medarbetarna närmast 

kunden. Med denna frågeställning och vårt syfte om att studera organisationer, känns 

det naturligt att anta ett organisationsperspektiv i denna studie.  

Andra perspektiv som vi skulle kunnat anta i denna studie är ett medarbetarperspektiv, 

chefsperspektiv eller kundperspektiv.  

2.4 Angreppssätt 
I denna studie har vi utgått från teorier inom förslagssystem. Genom dessa teorier har vi 

skapat oss en förståelse för ämnet och detta har legat till grund för de frågor vi ställt till 

våra respondenter. Vi använder befintlig teori inom områdena för att bygga en 

begreppsapparat. Denna begreppsapparat använder vi också för att designa de frågor 

som sedan blir vårt verktyg för att få en förståelse för respondenternas upplevelse av 

vårt område. Vår utgångspunkt blir således deduktiv då vi först ämnar skapa oss en 

förståelse för verkligheten utifrån tidigare forskning, ställa frågor utifrån detta som 

respondenterna får tolka och svara på och sedan tolka respondenternas svar.  

Vid val av metodansats utgick vi från vår problemformulering, som klart och tydligt har 

ett explorativt syfte. Enligt Jacobsen (2002, s. 56-57) får en explorativ metod ”fram 

nyanserade data, går på djupet, är känslig för oväntade förhållanden och därmed 

öppen för kontextuella aspekter”. Jacobsen (2002, s. 56-57) uttrycker det som att en 

explorativ problemställning kräver en metod som kan få fram många nyanser. Valet föll 

således på att göra en djupgående analys på ett fåtal företag, istället för att göra en mer 

ytlig analys på ett flertal företag.  

2.5 Val av teorier 
Utgångspunkten för denna studie är att företag måste utvecklas för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga och idag konkurrerar företag i hög grad med sitt tjänsteerbjudande. 

Med denna utgångspunkt började vi med att titta på teorier rörande serviceinnovation. 

Vidare var vi intresserade av att se hur medarbetarna är inkluderade i denna process och 

framförallt hur de medarbetare som möter kunderna involveras. Snart märkte vi att 

teorier rörande serviceinnovation inte fullt ut kunde förklara dessa tidiga delar i 

innovationsprocessen. Alltså frågor kring hur en idé går från att vara en idé till att bli ett 

förslag som i förlängningen kan bli en innovation? 
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För att fylla detta gap sökte vi teorier som berörde hur organisationer tar tillvara på 

idéer från medarbetarna. Vår huvudsakliga teoretiska hemvist blev således i teorier 

rörande förslagssystem och hur organisationer tar tillvara på idéer från medarbetarna. Vi 

har utgått från ett organisationsperspektiv och därför har vi valt bort teorier som främst 

berör vilka individ- och karaktärsdrag som påverkar om en individ kommer med idéer 

och om denne delar med sig av dessa.   

Ett annat teoretiskt angreppsätt hade varit att exempelvis se hur någon mer generell 

motivations- eller organisationsteori skulle kunna appliceras på hur organisationer tar 

tillvara på medarbetarnas idéer. Fairbank och Williams (2001) är ett exempel på hur 

detta skulle kunna gått till. Ytterligare en teoretisk utgångspunkt kunde ha varit 

idémanagement. Idémanagmenet handlar om att förstå att idéer behövs, hur de 

genereras och hur de utvärderas (Vandenbosch et al. 2006, s. 260). Att vi valde att ta vår 

utgångspunkt i teorier rörande hur organisationer tar tillvara på medarbetarnas idéer är 

för att vi menar att det finns en styrka i att bygga vidare på tidigare forskning inom 

samma område.  

2.6 Litteratursökning 
Vi började vår litteratursökning med att använda tidigare kurslitteratur för att försöka 

bygga upp en begreppsförståelse och få en översikt över området. Då det i vår tidigare 

kurslitteratur saknades diskussioner kring hur organisationer tar tillvara på 

medarbetarnas idéer fortsatte vi med att söka artiklar rörande innovationsprocessen, 

serviceinnovation och idéer från medarbetarna. Sökorden vi använde var: service 

innovation, service innovation process, employee idea, employee idea generation, samt 

olika kombinationer av dessa ord. Dessa artiklar ledde oss sedan vidare till nya sökord 

som: employee idea captuering, employee suggestion, suggestion system, idea 

captuering scheme, även dessa sökord användes i olika kombinationer. Vi genomförde 

sökningarna framförallt via Business Source Premier (EBSECO) men även Emeral 

Journals. Dessa databaser fick vi tillgång till via Universitetsbiblioteket vid Umeå 

Universitet. Vid våra sökningar valde vi att endast söka bland artiklar som är ”peer 

reviewed”. Urvalet av vilka artiklar vi sedan använde baserades dels på om artiklarna 

identifierade några påverkansfaktorer gällande hur företag tar tillvara på medarbetarnas 

idéer och dels på att studierna skulle anta samma perspektiv som vi med ett fokus på 

organisationen.  

Förutom omfattande sökningar i databaser tittade vi även på vilka källor artiklarna vi 

hittat refererade till. Vi tittade även på vilka som i efterhand referat de artiklar som vi 

hittat. Vi menar att vi genom detta minskar risken för att vi missat någon betydande 

studie inom fältet.  

Vi har sammanlagt gått igenom ett 40-tal artiklar som vi ansett vara relevanta för ämnet. 

I studien återfinns ett 20-tal av dessa. 

Förutom artiklar använde vi även ett flertal böcker, dessa fann vi framförallt genom att 

de var citerade i de artiklar vi använt. Vi fick tag på böckerna genom Umeå Universitets 

bibliotek antingen genom att litteraturen fanns där eller genom fjärrlån.  

2.7 Kritisk granskning av källor 
Källkritik handlar om att värdera och bedöma trovärdighet i ursprunget till vår kunskap 

(Thurén 2005, s. 7). Källkritiken är dock begränsad till att handla om människor och 

människors aktiviteter (Thurén 2005, s. 7). Vidare menar Thurén (2005, s. 7-9) att 
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källkritik handlar om att tolka sina källor och ta reda på vad som är sant eller sannolikt. 

Nedan kommer vi redogöra för hur vi har valt ut och utvärderat de källor som använts i 

studien.  

Det vi har försökt att i första hand göra är att leta efter litteratur med hög trovärdighet. 

Detta har vi gjort genom att i största möjliga utsträckning använda oss av vetenskaplig 

litteratur och vetenskapliga artiklar som bygger på empirisk grund och är välciterade. Vi 

anser att fler referat till en text innebär att fler har ansett den vara bidragande och 

relevant inom området. Vidare menar vi också att artiklar och litteratur som bygger på 

empiriska data och som redogör för dessa data ger denna högre trovärdighet då vi själva 

har möjlighet att kritiskt granska materialet som resultaten bygger på. Gällande 

artiklarna har vi valt att endast använda oss av artiklar som är peer-reviewed, detta för 

att säkerställa att materialet har blivit väl granskat. Det har dock varit svårt att hitta 

artiklar som är refererade av många då tidigare forskning inom studiens område är 

relativt begränsad. Detta menar vi sänker trovärdigheten i vissa av de källor vi använt, 

framförallt inom området förslagssystem. Valet av källor har även präglats av ett försök 

att använda oss av endast förstahandskällor. Detta för att få möjligheten att göra en egen 

tolkning av förstahandskällan, istället för att förlita sig på en annan studies tolkning av 

källans resultat. De gånger vi har använt oss av andrahandskällor har detta skett då vi 

ansett det nödvändigt för att förstärka ett, enligt oss, viktigt resonemang eller när vi inte 

har haft möjlighet att få tillgång till originalkällan. Vissa källor vi använt saknar den 

tydliga empiriska grund vi sökt. Detta är genomgående för området förslagssystem, 

vilket poängteras av Fairbank och Williams (2001).  

De studier som finns av hur organisationer tar tillvara på medarbetarnas idéer skiljer sig 

åt. Ett visst mått av samstämmighet finns om vilka faktorer som påverkar hur 

organisationerna tar tillvara på medarbetarnas idéer, men en djupare förståelse om hur 

dessa faktorer påverkar saknas. Vidare saknas också tydliga gemensamma och 

väldefinierade begrepp inom området. En problematik inom fältet är att vissa studier är 

dåligt empiriskt förankrade (Fairbank & Willams, 2001) eller saknar tydligt redovisning 

av sin empiri (Robinson & Schroeder 2009). En liknande problematik finns i Sandström 

och Björk (2010) som visserligen tydligt redovisar sina egen empiriska data men som 

refererar till Gronski och Heimkamps (2002) indelning av förslagssystem, som vid en 

närmare granskning verkar sakna stabil empirisk grund. Robinson och Schroeder (2009) 

står delvis för ett annat perspektiv då de utgår från ett leanperspktiv. Ett problem är 

dock att de bara diskuterar ur ett leanperspektiv men saknar en diskussion om att lean är 

ett tankesätt eller filosofi och hur detta påverkar deras studie.  

Sammanfattningsvis präglas våra källor framförallt inom förslagssystem av ett 

outvecklat forskningsfält. Våra källor inom tjänster, serviceinnovation och innovationer 

präglas till viss del av mer mogna forskningsfält med större djup. Detta gör att de källor 

vi valt inom dessa områden är mer välciterade och kan även antas ha högre trovärdighet 

än dem gällande hur organisationer tar tillvara på medarbetarnas idéer.   

2.8 Några viktiga begrepp 
Vårt syfte är att studera hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer. För att 

studera detta är idé, förslag och innovation centrala begrepp. Då vårt fokus i denna 

studie är tjänsteföretag har vi även valt att lyfta fram begreppet tjänst. Nedan kommer vi 

diskutera dessa begrepp, hur de påverkar vårt forskningsfält och hur vi ser på 

begreppen.  
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2.8.1 Idé 

I Frese et al. (1999) nämns idea eller ideas 82 gånger, Leach et al. (2006) nämner idea 

eller ideas 124 gånger och i van Dijk och van den Ende (2002) nämns idea eller ideas 

142 gånger. Trots detta finns det inte i någon av dessa artiklar någon definition av vad 

en idé egentligen är. Här finns ett stort mått av förgivettaganden och frågan är i vad mån 

dessa överensstämmer mellan olika författare. 

Nationalencyklopedin (2012, A) definierar ordet idé i sin ordboksdel som ”(plötsligt 

uppkommande) en tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt”. I 

nationalencyklopedin (2012, B) beskrivs hur synen på vad en idé är kan skilja sig åt. 

Från Platon som såg idé som tingens eviga urbilder och vidare hur Aristoteles, 

Augustinus, Aquino, Descartes, Hume, Kant, Hegel och Boström alla haft delvis skilda 

syner på vad idé är. I detta arbete har vi ingen ambition att ge oss in i ett försök 

definiera vad en idé är utan nöjer oss med vad nationalencyklopedins ordbok säger 

enligt ovan. Vi konstaterar också att idé är något komplext, att det finns en problematik 

i att definitionen och synen på idé skiljer sig åt och att det ligger i ordets natur att det är 

på detta viset. Till sist handlar definitionen av idé om hur du ser på världen och 

samhällets utveckling.   

2.8.2 Förslag 

Vid sidan av idé är förslag (suggestion) ett vanligt återkommande ord i litteratur rörande 

hur organisationer tar tillvara på medarbetarnas idéer (exempelvis Frese et al., 1999, van 

Dijk och van den Ende, 2002, Leach et al., 2006). Nationalencyklopedin definierar 

förslag som följande: ”angivande av lämpligt handlingssätt eller tänkbar möjlighet ofta 

i praktiken liktydigt med rekommendation” (Nationalencyklopedin, 2012, C). Ett förslag 

uppkommer genom att någon föreslår något. Nationalencyklopedin (2012, D) definierar 

föreslå som detsamma som att rekommendera eller förorda.  Utifrån detta menar vi att 

när en idé delas med till organisationen på något sätt och denna idé förespråkar en viss 

handling eller rekommenderar en viss typ av åtgärd då har idén övergått till att bli ett 

förslag.  

2.8.3 Innovation 

Innovation är ett väldigt brett koncept, men en av de mer sammanfattande definitionerna 

kommer från Myers och Marquis (1969, refererat genom Trott, 2012, s. 15): 

”innovation is not a single action but a total process of interrelated sub processes. It is 

not just the conception of a new idea, nor the invention of a new device, nor the 

development of a new market. The process is all these things acting in an integrated 

fashion”. Denna definition tar upp innovation som ett helhetsbegrepp för den nya idén, 

den nya tekniska uppfinningen och den kommersiella exploateringen.  

2.8.4 Forskning om serviceinnovationer 

Forskningen inom serviceinnovation är i högsta grad levande och Droege et al. (2009) 

har gjort en av de senaste forskningsöversikterna. I denna lyfts just serviceinnovation 

fram som ett fält (Droege et al., 2009, s. 137-141) och definitioner eller indelningar 

diskuteras.  

Droege et al. (2009, s. 141) menar att det inte finns någon klar samstämmighet om hur 

service innovationer ska klassificeras. Vidare hävdar också författarna att mycket av 

forskningen inom området har svag empirisk grund (Droege et al. 2009, s. 141). Ett 

viktigt drag inom forskningen om serviceinnovationer är att det har varit svårt att skilja 

mellan process- och produktinnovationer, vilket särskiljs tydligt inom 
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produktforskningen, det finns dock ett par studier som funnit denna skillnad även inom 

servicesektorn (Droege et al. 2009, s. 137). Vidare redogör Droege et al. (2009, s. 137-

139) för att det finns flera olika samexisterande begreppsramar för hur 

serviceinnovation kan klassificeras och detta menar de är en anledning till varför mer 

forskning krävs inom området.  Droege et al. (2009, s. 139) lyfter fram att Gallouj och 

Weinsteins klassificering av serviceinnovation från 1997 har diskuterats flitigt i senare 

studier. Enligt Droege et al. (2009, s. 139) lyfter Gallouj och Weinstein fram inom vilka 

olika områden i organisationen som serviceinnovation kan komma från, vidare 

introduceras sex olika typer av innovationer. I en senare studie från 2005 av Djellal och 

Gallouj som refereras av Droege et al. (2009, s. 139-140) identifieras fyra olika typer av 

service innovation. En något annan syn på serviceinnovation står enligt Droege et al. 

(2009, s. 140) Den Hertog för som menar att det krävs en multidimensionell modell då 

serviceinnovation ofta bygger på att flera delar förändras för att servicen ska förändras. 

Som nämndes ovan så grundar sig dessa studier på svårigheten att skilja på 

produktinnovation och processinnovation i serviceinnovation (Droege et al. 2009, s. 

140).  Ett exempel som dock Droege et al. (2009, 141) lyfter fram där process- och 

produktinnovation särskiljs är Damanpour och Gopalakrishnan. Droge et al. (2009, s. 

143-144) diskuterar även att kontinuerliga (inkrementella) respektive diskontinuerliga 

(radikala) förändringar har varit fokus för forskning rörande vad som avgör om en 

serviceinnovation blir framgångsrik eller ej. Sandström och Björk (2010) diskuterar om 

idéer som kan leda till diskontinuerliga innovationer respektive de som kan leda till 

kontinuerliga innovationer behöver hanteras på olika sätt när företaget tar tillvara på 

idén från medarbetaren.  Detta är något vi kommer återkomma till i teorikapitlet.  

2.8.5 Sammanfattning 

Wallén (1996, s. 52) beskriver att grunden för en teori är begrepp. Vi menar att idé, 

förslag och innovation är begrepp som rör hur organisationer tar tillvara på 

medarbetarnas idéer och hur de bör göra. Vårt intryck är att det saknas tydliga 

definitioner kring dessa grundläggande begrepp och att detta är en del av orsaken till 

omognaden i forskningsfältet kring hur organisationer tar tillvara på medarbetarnas 

idéer.  

Som vi diskuterat ovan finns det flera olika syner på vad en idé är men att definiera ett 

förslag är lättare. Likaså kan vi konstatera att hur olika serviceinnovationer ska 

klassificeras är komplicerat och en samstämmighet i fältet saknas. Sammanfattningsvis: 

 i linje med Myers och Marquis (1969, genom Trott 2012, s. 15) anser vi att idén är 

en del av en innovation;  

 en idé måste komma organisationen tillkänna för att de ska kunna bli en innovation; 

 detta tillkännagivande formaliserar idén till ett förslag;  

 om idén kommer från en medarbetare sker detta genom ett förslag till 

organisationen. 

Däremot ser vi för denna studie ingen anledning att skilja på olika innovationer förutom 

att diskutera den distinktion mellan kontinuerliga och diskontinuerliga innovationer som 

Sandström och Björk (2010) diskuterar. Detta kommer lyftas fram i teorikapitlet.  
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2.9 Urval 

2.9.1 Grundläggande urvalskriterier för empiri 

Det första kriteriet som vi valde att använda oss av för att begränsa vårt urval var att 

företaget skulle vara ett traditionellt tjänsteföretag. Detta för att vi ansåg att tjänsten och 

tjänsteföretagets natur gör medarbetarna som möter kundens roll än viktigare än om vi 

valt ett företag som enbart producerar produkter för distribution. De branscher som vi 

syftade till med termen tjänsteföretag var de företag som erbjuder hotelltjänster, 

juridiska tjänster, konsulttjänster, finansiella tjänster, försäkringstjänster, 

utbildningstjänster, dagligvaruhandel, detaljhandel, restaurang, sjukvård och telekom.  

Vi valde även att utgå från de tjänsteföretag som agerar direkt mot konsumenterna, 

vilket blev vårt andra kriterium. Företag vars kunder i första hand är andra företag tror 

vi i en högre grad skräddarsyr sitt erbjudande efter varje kund än företag som jobbar 

direkt mot privatkunder. Vi menar att i företag med en hög grad av anpassning i av sina 

tjänster blir det svårare att särskilja vad som är en idé gällande en ny innovation eller en 

förändring och vad som är en anpassning av tjänsten. Tjänsteföretag som arbetar direkt 

mot privatkonsumenter har oftast medarbetare som möter kunderna i sitt dagliga arbete. 

Det var viktigt då vi vill undersöka hur företagen tar tillvara på dessa medarbetares 

idéer.   

Vi valde att begränsa oss till de företag som enligt EU-standard kan klassificeras som 

medelstort företag eller större. Detta innebar att företaget måste ha fler än 50 anställda 

(Europen Commission, 2012). I mindre företag är beslutsvägarna ofta kortare och mer 

informella (Wong & Asponwall 2004, s. 50, Ghobadian & Gallear, 1997, s. 128-129). 

Detta menar vi kan påverka hur företaget tar tillvara på medarbetarnas idéer och därför 

har vi valt bort de små företagen.  

2.9.2 Förstudie 

För att kartlägga vilka företag som skulle ingå i vår studie var vi tvungna att 

utkristallisera de faktorer som var intressanta för vår undersökning.   

I denna utkristallisering fick vi inspiration från ”The Entrepreneurial Grid” (Morris & 

Sexton 1996, s. 6-8) och från de frågor som Kuratko et al (2011, s. 379-380) använt för 

att mäta entreprenöriell intensitet. ”The Entrepreneurial Grid” kommer från Morris och 

Sexton (1996 ,s.6-8) och deras teori om entreprenöriell intensitet. (För mer information 

om entreprenöriell intensitet vänligen se bilaga 2). Morris och Sexton mäter den 

entreprenöriella intensiteten i företag genom att undersöka graden av entreprenörskap 

samt frekvensen av entreprenörskap inom företaget. Därför tog vi inspiration från 

Morris och Sexton, då vi också såg ett värde i att skilja på storleken på idéer och 

frekvensen på idéer som företaget tar tillvara på från medarbetarna och som leder till 

förändring. Vi menar att ett företag inte endast är bra eller dålig på att ta tillvara på 

medarbetarnas idéer. Exempelvis kan ett företag ta tillvara på stora idéer från 

medarbetarna men de tar inte upp idéer frekvent, ett annat företag kan ta tillvara på 

väldigt mycket idéer men bara idéer som rör små saker. Att avgöra vad som är ett bra 

eller dåligt sätt lämnar vi osagt. 

Angående enkätfrågorna som använts i förstudien har vi valt att ta med både tjänst och 

arbetsprocess. Detta trots att vi själva menar att de är samma sak. Anledningen till 

denna distinktion mellan dessa två är för att vi är medvetna om att definitionen på ordet 

tjänst kan skilja sig från individ till individ. Av denna anledning har vi valt att ta med 
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både tjänst och arbetsprocess, för att genom det motverka eventuella feltolkningar i 

enkäten som skulle kunna leda till skevhet i svaren.   

Vi utformade två frågor rörande storleken på de idéer som företaget tog tillvara på från 

medarbetarna som ledde till förändring och två frågor som rörde frekvensen av idéer 

som företaget tog tillvara på från medarbetarna som ledde till förändring. Dessa frågor 

var utformade som en självskattning där personen som besvarade utskicket i företaget 

fick uppskatta hur denne uppfattade att företaget förhåll sig till de olika frågorna.  Se 

bilaga 3 för utskicket. Att vi valde självskattning har framförallt två anledningar. Den 

första anledningen är att vi inte har hittat något sådant mätinstrument som objektivt 

mäter ett företags förändring, den andra anledningen är att vi inte haft möjligheten att 

utveckla ett sådant mätinstrument själva.  

Utifrån de grundläggande urvalskriterierna valde vi sedan ut de företag som vi ansåg att 

vi hade möjligheten att nå ut till under den begränsade tiden som fanns till vårt 

förfogande. Till dessa företag skickade vi ut enkäter där de fick skatta sig själva i hur 

pass bra de ansåg sig själva vara på att ta tillvara på medarbetarnas idéer. Enkäterna 

skickades till 26 stycken företag via e-mail. I största mån till personer i ledande 

positioner. I vissa fall visade sig svårt, vilket innebar att vi skickade enkäten till 

företagens kontaktmail med förfrågan om att mailet ska vidarebefordras till en person i 

ledande position. 

När vi sammanställde svaren på vårt mailutskick visade det sig att svarsfrekvensen var 

väldigt låg (endast sju svar). För att få in ytterligare svar valde vi att dela ut enkäter till 

vissa företag inom vår urvalsram personligen, detta skedde genom att vi infann oss hos 

dessa företag för att dela ut enkäten direkt till det företagets chef. Det medförde att vi 

fick in ytterligare sex stycken svar, vilket gav oss möjligheten att undersöka olika 

företag som skattat sig på olika sätt. För att se hela spridningen se bilaga 4. 

Utifrån de svar vi fick in av enkäterna valde vi ut de företag som vi ämnade göra 

djupare studier inom. Urvalet utgick från hur pass bra de uppskattade sig vara på att ta 

tillvara medarbetarnas idéer. Vid valet av vilka företag vi skulle göra en djupare studie 

av utgick vi från att fokusera på de företag som inte uppfattade sig själva som mest 

framstående och sedan försöka få en spridning bland dessa företag. Genom detta 

hoppades vi att detta skulle medföra skillnader i hur företagen tar tillvara på 

medarbetarnas idéer och ge oss en inblick i hur de som företag som inte uppfattade sig 

själva som mest framgångsrika tar tillvara på medarbetarnas idéer.  

Vi är medvetna om att detta urval är en form av bekvämlighetsurval och således inte är 

generaliserbart. Bekvämlighetsurval är ett urval baserat på de respondenter som för 

tillfället är tillgängligt för forskaren, resultat från denna typ av urval går ej att 

generalisera (Bryman 2011, s. 194). Med det menas att resultaten från studien inte kan 

appliceras på några andra än de som ingick i undersökningen (Bryman 2011, s. 194) .  

Målet med vår förstudie var inte att få ett generaliserbart resultat. Syftet med förstudien 

var att identifiera hur framgångsrika företag uppfattade sig vara på att ta tillvara 

medarbetarnas idéer med hänsyn till storlek och frekvens. Utifrån detta hoppades vi 

kunna identifiera företag som uppfattade sig som olika framgångsrika på att ta tillvara 

på medarbetarnas idéer. Av dessa ämnar vi välja ut företag som inte uppfattade sig som 

mest framstående på att ta tillvara på medarbetarnas idéer samt få en spridning mellan 

dessa företag. Med detta som utgångspunkt anser vi att modellen och förstudien fyller 

det tilltänka syftet väl. För hela enkäten se bilaga 3. 
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När väl valet av företag för djupare studier var gjord skickade vi ut en förfrågan om att 

få komma dit för att utföra intervjuer (förfrågan se bilaga 5). Vi ville intervjua tre 

personer per företag, två medarbetare som möter kunden i sitt dagliga arbete och en 

person i ledande befattning. Valet av denna utformning i respondentstrukturer baserade 

sig på att vi ville få en nyanserad bild av företaget. Då vi ansåg att det finns en risk att 

en chef säger det denne tror vi vill höra alternativt vad företaget vill förmedla, ville vi 

nyansera detta med ett medarbetarperspektiv. Genom att intervjua flera personer inom 

respektive organisation ökar vi möjligheten att få med flera syner på hur organisationen 

tar tillvara på medarbetarnas idéer. Detta menar vi ger oss en bättre bild av hur 

organisationen tar tillvara på medarbetarnas idéer.  

2.10 Datainsamling 
Vi samlade in vårt empiriska material i denna studie via intervjuer med våra 

respondenter. Intervjuerna skedde med ett undantag genom personliga intervjuer. 

Jacobsen (2002, s. 161) menar att besöksintervjuer gör det lättare att föra ett öppet och 

givande samtal. Det är också lättare att anpassa intervjun baserat på hur respondenten 

reagerar vid ett personligt möte (Jacobsen, 2002, s. 161-162). Vi genomförde 

intervjuerna på respondenternas arbetsplats, detta gjorde vi dels av praktiska skäl men 

också för att få respondenterna att känna sig trygga. Jacobsen (2002, s. 164-165) 

beskriver att valet av plats för intervjun påverkar respondenten. En negativ effekt med 

besöksintervjuer är att intervjuaren kan påverka respondenten och detta kan påverka 

intervjun (Jacobsen, 2002, s. 162). Genom att vi valde att genomföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplatser finns en risk att de känner en skyldighet att förmedla en 

”god” bild av företaget i en högre utsträckning än om vi genomfört intervjuerna på 

exempelvis universitetet. Dock menar vi att det var viktigare att det var enkelt för 

respondenterna att delta i studien och att de kände sig ”hemma” i miljön.  

Vår förundersökning utgjorde grunden för vilka företag vi tillfrågade om de kunde ställa 

upp på intervjuer. När vi tillfrågade företagen vände vi oss till den chef som besvarat 

förundersökningen. I de företag som sedan tackade ja var det denna chef som också 

hjälpte oss att anordna intervjuerna med två medarbetare. Denna faktor att chefen valde 

vilka medarbetare som vi intervjuat kan ha påverkat studien i flera aspekter. Dels kan 

chefen ha valt ut medarbetare som lämnat in idéer och som har åsikter om hur 

organisationen tar tillvara på idéer. Det är också möjligt att chefen valt medarbetare som 

delar chefens egen syn på hur företaget tar tillvara på idéer. Vidare är det också möjligt 

att chefen valt medarbetare som kommer förmedla en ”positivt” bild av hur företaget tar 

vara på medarbetarnas idéer.  

2.10.1 Bortfall 

I ett fall fick vi ett sent återbud på en intervju. Då vi redan genomfört två intervjuer i 

organisationen och respondenten som lämnade återbud inte var anträffbar den närmaste 

månaden valde vi att låta denne respondent besvara frågorna via epost istället. Detta 

medförde självklart problem för vår studie då vi inte fick möjlighet att få spontana svar 

från denna person. Vi anser att det finns en risk i att dessa svar i högre utsträckning än 

vid de andra intervjuer vi genomfört präglas av vad respondenter upplever som ”rätt” att 

utrycka utifrån organisationens strategier och ambition. Vidare gav korrespondens 

intervjun inte samma möjligheter för oss att upptäcka nyanser i hur respondenten 

utryckte sig. Det blev inte heller lika naturligt med följdfrågor.  
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2.10.2 Intervjumanual 

För våra intervjuer utarbetade vi en intervjuguide som byggde på teman från teorin. 

Våra teman hade fasta frågor men inga fasta svarsalternativ. Jacobsen (2002, s. 163-

164) beskriver denna typ som intervjuguide som någonstans mellan helt öppen och helt 

sluten intervju. En helt sluten intervju är en intervju där frågorna har en fast ordning och 

det finns fasta svarsalternativ. Den helt öppna intervjun är ett samtal utan intervjuguide. 

Vi utformade våra frågor baserat på de olika områden som tidigare forskning visat 

påverkat hur organisationer tar tillvara på idéer från medarbetarna. Våra frågor hade i 

många fall följdfrågor baserat på hur respondenten svarat. Genomgående försökte vi 

inleda med mer övergripande frågor för att sedan stegvis röra oss mot frågor som 

handlade mer och mer om detaljer. Att inleda intervjun med öppna frågor gör att 

respondenten får en möjlighet att lyfta fram vad denne tycker är viktigt (Jacobsen, 2002, 

s. 169). Se bilaga 6 för intervjumall för medarbetare och bilaga 7 för intervjumall för 

chefer.  

Genom att börja med mer öppna frågor finns en chans att respondenterna kommer lyfta 

fram faktorer vi senare kommer beröra i intervjun. I dessa fall har vi sedan återkopplat 

till respondentens tidigare svar och frågat om denne kan förtydliga i de fall de behövs 

eller utveckla det denne tidigare berättat.  För att lyckas med detta har vi försökt lyssna 

aktivt och även anteckna.   

2.10.3 Intervjutillfället 

För att inte missa något och för att kunna koncentrera oss på vad respondenten berättade 

valde vi att spela in samtliga intervjuer och sedan transkribera dessa. Bryman (2011, s. 

428) menar att det är viktigt inom kvalitativ forskning att den som intervjuar är 

uppmärksam på det som respondenten säger, vilket innebär att saker som kan distrahera 

personen som intervjuar bör undvikas. Vi inledde varje intervju med att fråga 

respondenten om denne hade någon invändning mot att vi spelade in intervjun. Under 

intervjun antecknade vi även nyckelord som vi ställde följdfrågor kring. Jacobsen 

(2002, s. 166) beskriver bland annat att inspelningsutrustning kan påverka respondenten 

negativt men att de positiva effekterna med att spela in intervjuer överväger.  

Vid våra intervjuer inledde vi med några allmänna frågor för att sedan presentera ett 

papper med de temarubriker vi valt för de olika temana i intervjun. Respondenten fick 

se vad vi ämnade fråga kring i intervjun (se bilaga 8 för teman) och vi frågade även om 

det var något respondenten saknade. På detta sätt försökte vi få ett intryck av 

respondentens första tankar kring ämnet. Vid avslutandet av intervjun återkopplade vi 

till samma papper med temana och respondenten fick då en möjlighet att berätta om det 

var något de tyckte vi missat eller om det var något hon eller han ville utveckla.  

Under intervjuerna visade vi respondenterna att vi förstod vad de menade genom 

exempelvis nickningar. För att undvika problem vid transkriberingen försökte vi 

undvika att verbalt indikera att vi förstod vad respondenten menade samtidigt som 

denne talade. Vidare har vi försökt undvika att värdera respondentens berättelse genom 

att vi har indikerat att vi förstår vad de säger men samtidigt försökt förmedla att vi är 

neutrala och att det inte finns något rätt eller fel.  

Innan intervjuerna uppskattade vi att de skulle ta en till en och en halv timme. De 

intervjuer som vi utförde blev mellan 28 minuter och 62 minuter långa. Denna variation 

berodde på hur mycket respondenterna sade under intervjuerna. De intervjuerna som tog 
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längre tid gjorde detta på grund av att respondenterna hade mer att säga som svar på 

våra frågor. För vidare specifikation av intervjutider, se tabell  

Respondent Total tid för intervjun 

Chef-A 41 minuter 

Anna 30 minuter 

Anders 48 minuter 

Chef-B 62 minuter 

Björn 53 minuter 

Billy 30 minuter 

Chef-C Epost 

Cecilia 28 minuter 

Catarina 34 minuter 
 

 

2.10.4 Access 
Accessen till de företag som vi ämnat undersöka i vår studie har varierat mycket. Vissa 

företag har tackat nej direkt på grund av tidsbrist medan andra företag direkt har velat 

delta. Vi tror att denna variation beror till stor del på att förfrågan kom i december. Då 

det är juletider tror vi fler företag har mer att göra samtidigt som fler personer inom 

företaget kan tänkas vilja vara lediga. Vidare var det även till viss del problematiskt att 

få access till respondenterna. Återigen varierade detta från företag till företag. Vi tror att 

även denna variation beror på tiden av året som studien genomförs.  

2.11 Databearbetning 
När väl intervjuerna var genomförda transkriberade vi dessa. Det vill säga, vi lyssnade 

igenom våra inspelade intervjuer och skrev ner allt som sades ordagrant. Detta gjorde vi 

för att enklare kunna överblicka det material som vi fått fram genom våra intervjuer och 

hjälpa oss att komma ihåg vad respondenterna sagt. Bryman (2011, s. 428) menar att 

transkribering hjälper oss minnas vad som sagts under en intervju samt att personen som 

intervjuar kan kontrollera det som sägs under en intervju. Vidare menar Bryman (2011, 

s. 428) att transkribering av intervjuer underlättar möjligheten att noggrant analysera 

materialet som framkommit under intervjun. Vi ansåg även att dessa transkriberingar 

skulle underlätta skrivandet av vår empiri samt analys genom att vi hade möjlighet att 

gå tillbaka och undersöka materialet flera gånger. Dessa transkriberingar genomfördes 

individuellt. Denna transkribering resulterade i 76 sidor text, till det hör inte den 

respondent som vi inte haft möjlighet att intervjua personligen och som istället svarade 

på våra frågor via e-mail.  

När transkriberingarna var gjorda försökte vi skapa oss en bild av materialet genom att 

läsa igenom det och försöka finna generella drag i texterna. Detta skedde genom att en 

av oss började med att läsa igenom materialet och notera vad  som skulle kunna vara 

intressant för vår studie. Noteringarna utfördes genom att vi färgmarkerade allt som 

skulle kunna anses hänga ihop. Denna färgmarkering var vital för att kunna skapa 

ordning i all den information som intervjuerna innehöll. När detta var gjort gjorde även 

den andre av oss samma sak. Detta skedde helt individuellt utan att den andra personen 

fick se vad den första personen kom fram till. Därefter jämförde vi vad vi kommit fram 

Tabell 1. Intervjutider 

Källa: Egen 
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till och började sammanställa vad vi båda ansåg vara relevant. Dessa data mynnade 

sedan ut till vårt empiriska material.  

Nylén (2005, s. 70) menar att i en sammanhållen fallbeskrivning utgörs empirin av ett 

fall som har till uppgift att förmedla en klar bild av den studerade verkligheten.  Vidare 

anser Nylén (2005, s. 71) att avsikten med denna typ av empiriredovisning är att ge 

trovärdighet till forskarens tolkningar. Den redovisningsmetod vi har använt oss av för 

att presentera vår empiri är fallbeskrivning, detta för att kunna förmedla en klar och 

trovärdig bild av det vi har kommit fram till i våra intervjuer. Vi valde denna 

presentationsmetod även för att ge trovärdighet till våra kommande tolkningar. För att 

underlätta för läsaren har vi sedan försökt att dela upp varje fall i mindre stycken. Dessa 

stycken har vi försökt att presentera genom att läsaren får följa med var som händer med 

en idé innan den lämnas in till företaget, hur den lämnas in till företaget samt vad som 

händer efter att idén har lämnats in till företaget. Genom att presentera vårt material på 

detta sätt hoppas vi att läsaren lättare ska förstå hur en idé tas upp i organisationen. Vi 

har även valt att försöka hålla detta konsekvent för att lättare kunna göra jämförelser 

mellan de olika fallen. 

När vi sedan skulle analysera empirin med hjälp av våra teorier valde vi först att läsa 

igenom vår empiri en och en. Vi valde att göra på det viset för att båda två skulle få 

möjlighet att undersöka och analysera materialet utan att påverkas av varandra, genom 

detta hoppades vi kunna hitta fler nyanser i vår empiri. Jacobsen (2002, s. 216) 

beskriver att det första steget i en analys av kvalitativ data är att försöka få en så 

noggrann och detaljrik bild som möjligt av den data som samlats in. Vi valde även att 

utgå från empirin för att ge oss själva möjligheten att undersöka hur företagen gör för att 

ta tillvara på medarbetarnas idéer, utan att i största möjliga mån påverkas av studiens 

teorier. Genom detta ansåg vi att det fanns en större möjlighet att se saker som tidigare 

teorier inte nämnt men som skulle kunna påverka hur företagen tar tillvara på 

medarbetarnas idéer. Nästa fas i att analysera kvalitativ data är enligt Jacobsen (2002, s. 

216) att systematisera och kategorisera data. Detta innebär att den data som oftast är 

oöverskådlig skall kategoriseras för att få en möjlighet att överblicka materialet, 

samtidigt som det underlättar möjligheten att förmedla det som författarna kommer fram 

till (Jacobsen 2002, s. 216). Det vi gjorde sedan var att sammanställa det vi kommit 

fram till för började tematisera och kategorisera våra upptäckter från empirin efter de 

generella teman vi hittat. Nästa steg i att analysera kvalitativ data är enligt Jacobsen 

(2002, s. 216) att börja tolka data, detta för att hitta meningar, orsaker, försöka 

generalisera eller få en viss ordning i all den data som framkommit. Detta gjorde vi 

genom att analysera empirin utifrån de 12 faktorer som vi kommit fram till i studiens 

teoriavsnitt. Vi valde sedan att presentera vår empiri genom studiens 12 faktorer från 

teorin för att tydligare kunna framställa hur våra upptäckter ställer sig i förhållande till 

tidigare teorier. De upptäckter som vi inte kunnat placera i någon av de faktorer som 

analysen utgått från, försökte vi finna en förklaring på och eventuell konsekvens av. 

Dessa faktorer fick sedan egna kategorier i vårt analysavsnitt. 
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3 Teoretiska referensramar 
Nedan kommer vi redogöra för sju tidigare studier om hur företag tar tillvara på 

medarbetarnas idéer. Vi kommer sedan sammanfatta de tidigare studierna i en samling 

påverkansfaktorer som tidigare forskning identifierat.  

3.1 Tidigare studier 

3.1.1 Förslagssystem i Svensk industri  
Redan 1971 beskriver Ekvall (1971, s. 15) förslagssystem som system för 

organisationen att ta tillvara på, bedöma och kompensera förbättringsidéer från 

medarbetarna. Vidare beskriver Ekvall (1971, s. 15) att förslagssystem kan ta tillvara på 

idéer både gällande rationaliseringar, arbetsmiljö och produktutveckling. 

Utgångspunkten för Ekvalls studier är svenska industriföretag och förslagssystemen i 

dessa är reglerade av ett avtal mellan Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) och 

Landsorganisationen i Sverige (LO). Ekvall (1971, s. 15) beskriver också att 

förslagssystemen reglerade i avtalet har två preciserade mål nämligen ökad produktivitet 

och ökad jobbtillfredsställelse. Vidare beskrivs att systemet är designat på ett sätt som 

säkerställer att idéerna inte fastnar hos den närmaste chefen utan att de ska vara 

säkerställt att de kommer till förslagskommittén (Ekvall, 1971, s. 15).  Ekvall beskriver 

hur förslagslämnaren kan lämna in sin idé på tre olika sätt; antingen skriven i någon 

form av förslagslåda, berätta den för sin närmaste chef eller en kontaktperson 

(kontaktpersonen är utsedd av facket och arbetsgivaren), det tredje alternativet är att 

lämna sin idé direkt till någon i förslagskommittén. De som sitter i förslagskommittén 

måste göra en praktisk och ekonomisk utvärdering av förslaget. Under denna process 

ska det återkopplas till förslagslämnaren om hur förslaget utreds. Noterbart är att många 

företag har enligt Ekvall personer som är heltidsanställda för att arbeta med 

förslagssystemt och vara del av förslagskommittén. Dessa beskriver Ekvall som att de 

går runt i verksamheten och söker aktivt efter idéer. I avtalet mellan SAF och LO är det 

också avtalat att förslag ska belönas baserad på sin nytta. (Ekvall, 1971, s. 15) 

Förslagssystemen kan höja moralen och skapa ett starkare band mellan medarbetare och 

företag (Ekvall, 1971, s. 155). Systemen vara styrda av arbetsråd bestående av både 

parter från företagets ledning och facket. 

Ekvall studerade också vilka hinder det kan finnas för förslagssystem. I Ekvalls studie 

finns det 28 respondenter som faller inom ramen för de som haft idéer men inte valt att 

förmedla de. Det vanligaste svaret på frågan om varför de inte lämnat in sitt förslag är 

risken för att de skulle leda till mer arbete för dem själva eller enheten som den främsta 

anledningen. Sexton respondenter svarade detta. Den näst vanligaste anledningen (tio 

svar) var att de valde att använda idén själva i sitt arbete utan att dela med sig av den 

(alla som svarade detta alternativet kryssade också i något annat alternativ (det var 

möjligt att fylla i fler svars alternativ)). Att använda idén själv var således inte den enda 

anledningen men exempelvis kan risken för högre arbetsbelastning ha gjort att istället 

för att förmedla idén, används den av förslagslämnaren själv. Ett annat alternativ är att 

belöningen uppfattades som för liten, och därför väljer medarbetaren med idén att inte 

dela med sig av den utan endast använda den själv. Noterbart att endast en respondent 

nämner den närmaste chefen som anledningen till att en idé inte lämnats in. Två 

respondenter uppfattar att de inte har rättighet att lämna in förslag. Två andra menar att 

de lämnat in idén muntligt och att någon annan sedan tagit idén vidare under sitt namn, 

alltså stulit idén. Två respondenter menar också att belöningen är för liten. 

Avslutningsvis frågade också Ekvall om de som inte lämnat in sin idé till 

förlagssystemet fört den vidare på något annat sätt. Sexton av respondenterna svarade 
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att de delat med sig av idén på något annat sätt och tolv att de inte gjort det. (Ekvall, 

1971, s. 51-68) 

Ekvalls (1971, s, 181) studie visar också att en betydande del av de som lämnat förslag 

diskuterat sin idé med andra innan de lämnade in förslaget.  Målen med 

förslagssystemen beskriver Ekvall (1971, s. 154) i fyra kategorier, direkt ekonomiska, 

indirekt ekonomiska, filantropiska och psykologiska. Ekvall (1971, s. 14) beskriver 

också att de ekonomiska målen har varit de mest framträdande i Sverige. Redan 1966 

inkom ca 8000 förslag om förbättringar via förslagssystemen inom den mekaniska 

industrin i Sverige, de flesta av dessa idéer gällde mindre förbättringsförslag (Ekvall, 

1971, s. 19).   

3.1.2 Ett försök att förbättra förslagssystem 
Frese et al. (1999, s. 1139) har utfört en kvantitativ studie ämnat att ta reda på vad som 

får medarbetare att delge en organisation sina idéer. Studien är utförd på ett företag där 

207 medarbetare deltog. Frese et al. (1999, s. 1139) beskriver att företag som har ett 

system för att ta tillvara på medarbetarnas idéer har visat att många av de förslag som 

lämnas till organisationen leder till viktiga förbättringar i både kvalité och kvantitet 

inom produktion. Vidare undersöker Frese et al. (1999, s. 1140) personligt initiativ, som 

de menar innebär att börja själv, vara proaktiv, ha ett långsiktigt perspektiv samt en vilja 

att överkomma hinder för att faktiskt utveckla idén i detalj för att göra den bra nog för 

att kunna implementeras. Det är just initiativ som är fokus genom artikeln. 

 

 

 

Figur 1. En generell modell 

Källa: Frese et al., 1999, s. 1141. 
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Frese et al. (1999, s. 1141) utvecklar sedan en modell (se figur 2) som centreras kring 

faktorerna; att ha en idé, skriva ner idén och lämna in den via det system som finns 

tillgängligt samt hur idé-lämnaren blir belönad beroende på kvalitén i idén.   

Denna modell handlar om hur individen påverkar detta system men även hur 

organisationen påverkar systemet. Då fokus i denna studie endast ligger i hur 

organisationen tar tillvara på medarbetarnas och vi även utgår från ett 

organisationsperspektiv, kommer vi endast att fokusera på de faktorer som 

organisationen styr över.  

Frese et al. menar att lämna in idéer handlar om huruvida det är vettigt att lämna in idén 

och om det faktiskt är möjligt att lämna in idén. Vidare undersöker de hur en rad 

faktorer påverkar att skriva ned idéer och lämna in dem. Exempel på detta är om det 

finns hinder som motverkar medarbetarna att komma med förslag, hur organisationen 

mottar nya förslag och idéer samt hur mycket uppmuntran medarbetaren får från sin 

överordnade. Hur organisationer mottar nya förslag och idéer anser Frese et al. vara 

viktigt. Då individen tror att organisationen behandlar förslaget på ett lämpligt och 

rättvist sätt, samtidigt som organisationen förstår och implementerar förslagen när det är 

möjligt, kommer detta leda till att det blir mer troligt att individen kommer lämna in 

förslag. En annan faktor som tas upp är huruvida det finns några hinder som motverkar 

inlämnandet av idéer. Frese et al. beskriver dessa hinder som negativa organisatoriska 

barriärer eller då det kan vara enklare för förslagslämnaren att implementera idén på 

egen hand istället för att lämna in idén och invänta en reaktion från organisationen. 

Andra hinder som de tar upp är dålig ekonomisk situation i företaget samt att alla bra 

idéer redan har blivit presenterade. Den tredje faktorn som påverkar handlar om hur 

mycket uppmuntran individerna i organisationen får från sina överordnade för att lämna 

in idéer. Frese et al. beskriver att de överordnade fyller två viktiga funktioner, dels kan 

de influera klimatet i organisationen till att antingen hindra eller stödja innovativitet. 

Dels kan förväntningar från en överordnad påverka, då detta uppmuntrar medarbetarna 

att komma med idéer. (Frese et al, 1999, s. 1141-1147).  

Andra faktorer som organisationen påverkar är det som Frese et al. (1999, s. 1141) 

beskriver som jobbets innehåll, där kontroll i arbetet samt arbetets komplexitet är två 

underliggande faktorer. Kontroll i arbetet kan enligt Frese et al. (1999, s. 1142) innebära 

att en medarbetare får kontroll att testa idéer på arbetsplatsen, och arbetets komplexitet 

påverkar då det utvecklar medarbetarens färdigheter och gör arbetet mer utmanande. 

Det Frese et al. visar på, är att det finns ett samband mellan att ha idéer, skriva ner och 

skicka in dem samt att belöna idéer. Vidare visar studien att ha idéer påverkas av alla 

faktorer i modellen som undersökts i förhållande till att ha idéer, förutom arbetets 

innehåll (med kontroll i arbetet och arbetets komplexitet). Det som dock skall noteras är 

att alla faktorer (utom arbetets innehåll) påverkar i olika hög grad, där vissa påverkar 

mer och vissa mindre. Vidare visar Frese et al. att hur organisationen mottar nya förslag 

och idéer samt hur mycket uppmuntran medarbetaren får från sin överordnade inte 

påverkar skrivandet och inlämnandet av förslag och idéer. Dock påverkade hinder som 

motverkar medarbetarna att komma med förslag skrivandet och inlämnandet av förslag 

och idéer. Vidare hävdar Frese et al. att de överordnades roll kan bli viktigare i att 

utveckla kvalitén i de förslag som kommer från medarbetarna, än i att lämna in förslag. 

(Frese et al, 1999, s. 1150-1151) 
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3.1.3 Förväntningsteori och förslagssystem 
Fairbank och Williams diskuterar i sin artikel hur förslagssystem kan vara en 

framgångsrik väg till innovation, dock används inte de flesta förslagssystem på ett 

effektivt sätt. De anser vidare att det saknas storskaliga empiriska undersökningar inom 

området förslagssystem. Detta hävdar de beror på den stora variationen av 

forskningsdesign men även bristen på en populär teoretisk grund för forskning inom 

området. Fairbank och Williams föreslår därför användandet av expectancy theory som 

en teoretisk grund för vidare forskning inom området. Vidare ger de förslag på hur 

expectancy theory kan användas inom området och hur varje del tillför olika faktorer för 

att utveckla ett förslagssystem. Enligt expectancy theory är anställda mest motiverade 

när de tror sig klara av uppgiften, när de tror att avklarandet av en uppgift leder till att 

uppnå ett resultat samt när det förväntade resultatet innebär att de blir belönade för det. 

Fairbank och Williams ger sedan förslag om hur varje område kan appliceras i ett 

förslagssystem. Inom området som handlar om att medarbetarna är mest motiverade när 

de tror sig klara av uppgiften, handlar förslagen om: Tillhandahålla lättförståeliga 

elektroniska förslagsblanketter, uppmuntra samarbeten, uppmärksamma alla förslag 

direkt, avvisa inga förslag, bjud in och uppmuntra deltagande samt publicera 

framgångsrika implementeringar. Faktorn som handlar om att motivation är som högst 

när individuella prestationer leder till positiva/negativa resultat för personen, mynnar ut 

i förslag som; att organisationer ska designa ett snabbt, transparent och interaktiv 

process för bra förslag, specificera en tidsgräns för hur lång tid det får ta att svara på ett 

förslag, tillhandahåll ett effektivt spårningssystem, utnämn en systemadministratör från 

produktionslinjen, underlätta förslagsgivarnas interaktion med de som utvärderar 

förslaget, använd en tvärfunktionell grupp för att samordna utvärderingsprocessen, 

ändra gruppmedlemskap regelbundet, möjliggör för förslagsgivarna att välja den 

anonymitetsgrad som de önskar. De förslag som Fairbank och Williams ger, gällande 

hur motiverande belöningen är för att lämna förslag handlar om: erbjud en rad olika 

typer av belöningar för förslagsgivarna istället för en standardiserad belöning, belöna 

proportionsenligt och ge varje förslag ett erkännande med minst en symbolisk belöning. 

(Fairbank & Williams 2001, s. 68-73) 

Fairbank och Williams kommer sedan med en rad argument för hur dessa områden kan 

påverka och ligga till grund för ett förslagsystem. Vidare menar de, genom att anamma 

denna modell konverteras den passiva idélådan till ett aktivt system som underlättar 

organisatoriska innovationer. De anser även att de organisationer som implementerar ett 

effektivt system baserat på detta kommer få fler motiverade medarbetare som delger fler 

och kvalitativt bättre förslag. (Fairbank & Williams 2001, s. 68-73) 

3.1.4 Från idé till förslag  

van Dijk och van den Ende (2002) presenterar The CreativityTransformational model 

som syftar till att beskriva de delar som behövs i en organisation för att framgångsrikt ta 

tillvara på medarbetarnas idéer. Deras modell bygger på tidigare forskning och prövas i 

förhållande till tre företag som beskrivs som ledande på att ta till vara på medarbetarnas 

idéer. Deras modell består av tre delar; idéutvinning, idélandning och idéuppföljning. 

Modellen fokuserar på organisationens roll i att ta tillvara på medarbetarnas idéer och 

inte på individens roll. Som det går att se i figur 3 är de olika faserna i processen 

relaterade till varandra. Om en anställd delar med sig av en idé och den inte blir 

genomförd finns det en stor risk att denna inte är motiverad att dela med sig av fler idéer 

(van Dijk & van den Ende, 2002, s. 389). Nedan kommer vi mer i detalj beskriva varje 

fas av processen.    
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Idéutvinning menar van Dijk och van den Ende uppnås genom uppmuntran och detta 

påverkas av organisationens kultur. De menar att uppmuntran för att dela med sig av 

idéer består av tre delar. Den första delen är justering där miljön måste präglas av 

ständig anpassning för att medarbetarna inte ska kunna missförstå att företaget 

uppmuntrar kreativitet. Andra delen är möjligheten för medarbetarna att bolla sina idéer 

med andra i sin direkta närhet på arbetet. Tredje delen är hur medarbetarna uppfattar 

organisationens syn på initiativ från medarbetarna. (van Dijk & van den Ende, 2002, s. 

389-390) 

Idélandningen påverkas både av organisationens kultur och organisationens strukturer, 

detta sammanfattas under organisationens stöd. Den första delen av organisationens stöd 

består i hur medarbetarnas idéer blir bemötta av deras chefer. Andra delen berör hur 

tillgängligt förslagssystemet är, ett förlagssystem som är otillgängligt kommer leda till 

minskat deltagande. Den tredje delen i organisationens stöd gäller fokusen med 

förslagssystemet. En organisation kan ha olika breda fokus för sitt förslagssytem. (van 

Dijk & van den Ende, 2002, s. 390) 

Idéuppföljningen menar van Dijk och van den Ende är framförallt något som är 

beroende av strukturen i organisationen och de sammanfattar det med dedikerade 

resurser. Organisationens dedikerade resurser består av intensiteten i utvärderingen, 

belöningar och processandet av idéer. Den första delen gällande intensiteten i 

utvärderingen berör storleken på resurser som dedikerats till att utvärdera idéer. Andra 

delen användningen av belöningar gäller hur organisationen använder både ekonomiska 

och icke ekonomiska belöningar i sina förslagssystem. van Dijk och van den Ende  

refererar till flera författare som menar att belöningar är positivt men att det också finns 

negativa effekter med visa belöningar. Exempelvis kan ekonomiska belöningar leda till 

att medarbetarna inte vågar bolla idéer med sina kollegor. De kan också leda till att 

flytta fokus från en inre motivation att vilja bidra med sina idéer till en yttre motivation. 

Sammanfattningsvis menar författarna att belöningssystemen måste vara väl 

genomtänkta för att få önskad effekt. Den tredje delen är processandet av idén, detta 

handlar om hur idén utvecklas inom organisationen för att leda fram till en utveckling 

av en befintlig produkt, tjänst, process eller bli en ny produkt, tjänst eller process.  (van 

Dijk & van den Ende, 2002, s. 390-391) 

Figur 2. De specifika faktorerna i modellen 

Källa: van Dijk & van den Ende, 2002, s. 390. 
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De tre delarna i modellen består således av nio olika faktorer vilka är relaterade 

tillvarandra i olika utsträckning. Möjligheten till reflektion och organisationens 

inställning till nya idéer är svåra att påverka i sig men påverkas starkt av de andra 

faktorerna. Vidare finns det faktorer som är negativt och positivt relaterade till varandra. 

Hög tillgänglighet i systemet och/eller ett brett fokus leder till ett ökat antal idéer vilket 

påverkar utvärderingen och processandet av idéer. Vidare påverkar också ett brett fokus 

för idéer chefernas reaktioner då mycket idéer leder till att cheferna inte har tid att 

bemöta alla idéer. Anpassningen i organisationen samt chefernas syn på idéer i 

organisationen leder till en positiv effekt på hur medarbetarna uppfattar organisationens 

syn på initiativ från medarbetarna. (van Dijk & van den Ende, 2002)   

van Dijk och van den Ende (2002) testar sin modell genom en studie hos tre fallföretag. 

Fallföretagen är Shell, Xeorx och KPN vilka van Dijk och van den Ende (2002, s. 391) 

menar är framgångsrika i att ta tillvara på medarbetarnas idéer. Författarna menar att 

studien visar att deras modell kan användas för att vägleda hur organisationer bör 

hantera processen från idéutvinning till idéuppföljning (van Dijk & van den Ende, 2002, 

s. 394). Vidare menar författarna dock at det behövs djupare studier av sambandet 

mellan till exempel de olika faktorerna i modellen (van Dijk & van den Ende, 2002, s. 

394).  

3.1.5 Effektiviteten i förslagssystem  
Leach et al. (2006) studerade hur effektivt olika förslagssystem fungerar och vad som 

påverkar deras effektivitet. Studien utfördes genom att de skickade ut enkäter till 182 

engelska organisationer med allt från tre till 320 000 medarbetare. Leach et al. (2006, s. 

327-328) delar in förslagssystem i fyra kategorier; centraliserade förslagssystem där det 

finns ett system för alla medarbetare, decentraliserade förslagssystem där det finns olika 

system inom organisationen, arbetsplatsbaserade system där det finns kvalitetsgrupper 

eller produktutvecklingsgrupper och informella system. De baserar sin indelning på 

tolkningar av tidigare forskning, framförallt Frese et al. (1999) och Smith (1989).  

I sin studie utgick Leach et al. från tre faktorer för att mäta om förslagssystemet var 

framgångsrikt. Dessa tre faktorer var; om systemet nått upp till organisationens mål med 

systemet, om systemet har påverkat organisationen och om effekten av systemet 

förväntas påverka organisationen i framtiden. Vidare mätte de också frekvensen av 

förslag som systemet mottagit samt frekvensen av implementerade förslag för de olika 

systemen. Vidare menar Leach et al. att fem designfaktorer borde påverka 

förslagssystemen, dessa är ledningens stöd, planering vid implementering av systemet, 

publicitet för systemet, feedback gällande förslagen och belöning. (1) Ledningens stöd 

mättes genom en fråga gällande om ledningen erbjöd stöd till alla medarbetare som en 

del i förslagssystemet. (2) Planeringen vid implementeringen av systemet bedömdes 

dels genom hur mycket diskussion och förhandling som skedde inom organisationen 

innan systemet implementerades. Samt hur mycket diskussion och förhandling som 

skedde utanför organisationen innan systemet implementerandes. (3) Publiciteten för 

systemet mättes genom en ja och nej fråga gällande om systemet offentliggörs på något 

sätt samt en följd fråga vid ”ja” gällande om hur ofta denna publicitet uppdateras. (4) 

Feedback gällande förslagen bedömdes utifrån olika aktörers grad av feedback. Dessa 

aktörer var; högsta ledningen, annan ledning, medarbetare, en eventuell dedikerad grupp 

som hanterar förslag och ”andra”. Studien visade att feedback från flera aktörer inte 

påverkade förslagssystemet varken positivt eller negativt. Därför menar författarna att 

uppdelningen av feedbackvariabeln i fem delar var onödig. De räknade även om de fem 

faktorerna till en faktor i den slutgiltiga analysen baserad på detta. (5) Belöningar 
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studerades utifrån tre olika typer. Dessa typer av belöningar var; uppmärksamhet, 

ekonomiska och icke ekonomiska.  (Leach et al. 2006, s. 333-335) 

Leach et al. diskuterar också lärandekulturens roll. Lärandekultur bedömdes utifrån sex 

faktorer. Dessa faktorer var; formellt erkända metoder för karriärutveckling för de 

anställda; stöd för lärande av icke arbetsrelaterade faktorer; stöd för lärande av 

arbetsrelaterade faktorer som inte är direkt relaterade till den nuvarande arbetsrollen; ett 

formellt erkänt mentorskapsprogram; ett utbud av utvecklingsmöjligheter för alla 

anställda; policys och strategier som visar på vikten av lärande och utvecklingen av 

medarbetare. (Leach et al. 2006, s. 335-336) 

Leach et al. studie konstaterar att arbetsplatsbaserade system är de system som är mest 

framgångsrika men att decentraliserade system är de som leder till flest 

implementeringar och flest antal förslag. Vidare leder publicitet för systemet, feedback, 

planering, belöning i form av uppmärksamhet och icke ekonomiska belöningar till att 

den upplevda framgången i systemet ökar och att fler idéer lämnas in. Ledningens stöd 

för systemet påverkar den upplevda framgången med systemet, antalet idéer som lämnas 

in och antalet idéer som implementeras positivt. Ekonomiska belöningar påverkar den 

upplevda framgången i systemet positivt. Lärandekultur påverkar den upplevda 

framgången av förslagssystem positivt men lärandekultur fungerar inte som 

förklaringsvariabel för varför förslagssystem är effektiva. Vidare är framgången för ett 

förslagssystem starkt korrelerat till ledningens stöd om lärandekulturen är låg. I de 

organisationer där lärandekulturen är låg, är belöningar i form av uppmärksamhet 

viktigare för den upplevda framgången i förslagssystemet än i de organisationerna med 

en hög lärandekultur. (Leach et al. 2006, s. 336-348) 

Sammanfattningsvis påverkar designfaktorerna den totala effektiviteten i systemet 

(sammanslagning av upplevd framgång med systemet, antal idéer och antal idéer som 

implementeras). Noterbart är att Leach et al. (2006, s. 347-348) menar att framtida 

studier inte bara bör se på mängden feedback utan också kvalitén, samt varför idéer 

implementeras eller ej, men även vilken typ av idéer som lämnas in i de olika systemen.  

3.1.6 Ett leanperspektiv 
Robinson och Schroeder (2009) tar utgångspunkt från ett leanperspektiv. De menar att 

en av grundpelarna är att utvecklingen och förbättringsåtgärderna i organisationen drivs 

av personalen i främsta linjen. Vidare menar de att det som skiljer ett företag som 

arbetar med lean och lyckas bra i förhållande till ett som lyckas dåligt, är hur 

framgångsrikt deras system för att fånga idéer är. Robinson och Schroeders studie 

bygger på intervjuer, observationer och dokument från 300 organisationer. Det finns 

fyra faktorer som skiljer ett högpresterande idésystem från ett lågpresterande enligt 

författarna. Dessa faktorer är; idéer är integrerade i det dagliga arbetet, fokus på små 

idéer, det som mäts i verksamheten fokuserar på det som är viktigt och både chefer och 

medarbetare hålls ansvariga för deras roll i idéprocessen. Vidare kommer Robinson och 

Schroeder fram till att ett högpresterande förslagssystem skapar en ”lean” kultur av 

ständigt förbättring genom att engagera medarbetarna i dagliga förbättringsåtgärder, de 

uppmärksammar förbättringar som är svåra att se för ledningen och den främjar snabbt 

organisationslärande. De menar att idélådor, analoga eller digitala, är dåliga på att ta 

tillvara på idéer och att organisationer istället borde sträva efter den typ av 

högpresterande förslagssystem som beskrivs ovan. Vidare menar de att en barriär för 

företag är att cheferna måste tänka om och inse att de är medarbetarna som dagligen 
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arbetar i verksamheten som vet bäst hur den kan förbättras. (Robinson & Schroeder, 

2009, s. 29-39)  

 

3.1.7 Förslagssystem idag  
Sandström och Björk tar utgångspunkt i att tidigare studier av förslagssystem inte tar 

hänsyn till skillnaden mellan kontinuerliga och diskontinuerliga idéer. De menar vidare 

att tidigare klassificeringar av förslagssystem inte berör denna typ av system. I sin 

studie använder Sandström och Björk, Gorski och Heinkamps klassificering för 

idémanagementsystem eller förslagssystem (Sandström & Björk, 2010, s. 312). Gorski 

och Heinkamp (2002, s. 221-224) indelning är förslagslåda, Kaizen-Teian system, 

medarbetardrivna idésystem och webbaserade idésystem öppna för sammarbete (fria 

översättningar). Sandström och Björk (2010) menar att idémanagemenet och 

förslagssystem inte nödvändigtvis hanterar både kontinuerlig och diskontinuerliga idéer. 

De menar vidare att genom att utveckla komplexare system som tar hänsyn till idéens 

natur går det att öka värdet av idémanagemenet eller förlagssystemen än mer 

(Sandström & Björk, 2010). De menar att de genom att studera en organisation som har 

ett system som tar hänsyn till typen av idé visar på att de går att få denna typ av system 

att fungera och att dessa bättre hanterar både kontinuerliga och diskontinuerliga idéer. 

Organisationen de studerar har ett system där idéer kategoriseras av en ansvarig som 

antingen är innanför-boxen eller utanför-boxen. De idéer som kategoriseras som 

innanför-boxen och är av teknologisk karaktär går till patentavdelningen och de idéer 

som är av affärs- eller marknadskaraktär går till marknadsavdelningen. Idéer som 

klassas som utanför boxen går direkt till en nyinrättad avdelning för utveckling av nya 

affärsmöjligheter. Sandström och Björk (2010, s. 320-321) menar att detta system har 

en typ av dubbel struktur som inte setts i tidigare system. Vidare lyfter Sandström och 

Björk upp att strukturerade system kanske inte passar för diskontinuerliga innovationer. 

Då utvecklingen av diskontinuerliga innovationer präglats av behovet av informella 

nätverk, osäkerhet och komplexa processer kanske inte ett stukturerat idésystem har en 

positiv effekt på antalet diskontinuerliga innovationer. Sammanfattningsvis menar 

Sandström och Björk (2010) att ett tvådelat förslagssystem inte nödvändigtvis är det 

bästa men att det är ett exempel på en lösning för att hantera både kontinuerliga och 

diskontinuerliga idéer. Vidare menar de att organisationer måste hantera både 

kontinuerliga och diskontinuerliga idéer men det är inte klarlagt att ett tvådelat 

förslagssystem är den bästa lösningen. (Sandström & Björk, 2010)  

För att förstå skillnaden mellan kontinuerliga och diskontinuerliga idéer, kan det vara 

till hjälp för läsaren att förstå skillnaden mellan kontinuerliga och diskontinuerliga 

innovationer. Då vi menar att idén är en förutsättning för innovationen. Se bilaga 9 för 

mer kring kontinuerliga och diskontinuerliga innovationer.  

3.2 Påverkansfaktorer 
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Utifrån tidigare forskning kommer vi här presentera de verktyg vi satt samman för att 

analysera hur organisationerna vi studerar tar tillvara på medarbetarnas idéer. Vi har i 

tabell 1 sammanfattat de påverkansfaktorer som tidigare studier har identifierat.  

Utifrån tabell 1 har vi identifierat tolv påverkansfaktorer (se tabell 2). Från tabell 1 till 

tabell 2 valde vi bort några faktorer. Den första var Ekvalls faktor rörande att 

medarbetaren väljer att inte lämna in idén utan att de använder den själv istället. Att vi 

väljer bort denna faktor är för att Ekvall beskriver att denna faktor endast kommer upp 

tillsammans någon annan faktor. Då detta är fallet finns anledning att tro att den 

dominerande orsaken till att de inte lämnar in idén inte är den faktor som denna faktor 

nämns tillsammans med, exempelvis för liten belöning.  

I Ekvalls studie tas också upp att någon stulit idén som en anledning till varför 

medarbetarna valt att inte lämna in sin idé. Vi menar att detta är något som 

organisationen främst påverkar genom tillgängligheten till att lämna idéer samt 

marknadsföringen av möjligheten att lämna idéer. Då vi berör dessa senare faktorer i vår 

studie har vi valt att ta bort faktorn rörande att någon stjäl idén.  

Den tredje faktorn vi valde bort var Frese et al. faktor rörande individuella karaktärsdrag 

som påverkans faktor. Då vi har ett organisationsperspektiv i denna studie och ämnar se 

till påverkansfaktorer som organisationen kan påverka väljer vi bort denna. 

Tabell 2. Sammanfattning från litteraturen 

Källa: Egen 
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Vidare tar Frese et al. upp att en anledning till att idéer inte lämnas in är att någon redan 

kommit med idén. Vi menar att detta är en faktor som organisationen inte har någon 

möjlighet att styra över och därför har vi valt att ta bort denna faktor.  

3.2.1 Ledningens roll 
Ekvall (1971, s. 15) beskriver tre olika sätt för att lämna in idéer, där berätta idén för sin 

närmaste chef eller kontaktperson var ett sätt. Vidare anser Ekvall (1971, s. 15) att det är 

viktigt att designa förslagssystemet på ett sådant sätt att idéerna inte riskerar att fastna 

hos den närmaste chefen, utan att idén kan komma till den instans som är ämnat att 

utvärdera idéer.  Samtidigt visar Frese et al. (1999, s. 1150-1151) i sin studie att 

uppmuntran för medarbetare från sina överordnade inte påverkar skrivandet och 

inlämnandet av nya förslag och idéer. Dock menar Frese et al. (1999, s. 1150-1151) att 

den överordnades roll blir viktigare för att utveckla kvalitén i de idéer som lämnas in till 

organisationen. van Dijk och van den Ende (2002, s. 389-390) menar att möjligheten för 

medarbetarna att bolla idéer, både med de i sin närhet men även att ha nätverk för att 

diskutera idéer är viktigt för att ta tillvara på medarbetarnas idéer. van Dijk och van den 

Ende (2002, s. 389-391) menar även att företaget måste uppmuntra kreativitet och 

initiativ från medarbetarna för att ta tillvara på deras idéer. Ledningen spelar en stor roll 

i vad som uppmuntras och vilken organisatorisk miljö som skall råda inom företaget. 

Leach et al. (2006, s. 336-346) utvecklar detta och menar att ledningens stöd är vitalt för 

förslagssystemets framgång om lärandekulturen är låg. van Dijk och van den Ende 

Tabell . Påverkansfaktorer på förslagssystem 

Källa: Egen 
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(2002, s. 389-391) anser att organisationens stöd påverkar hur idén landar i 

organisationen. Inom den faktorn (stöd) menar van Dijk och van den Ende (2002, s. 

389-391) att det är viktigt hur medarbetarnas idéer blir bemötta av chefer och att 

cheferna finns tillgängliga för att ta emot idéer från medarbetarna.  

Även företagets fokus, som bestämts av ledningen, är viktigt enligt van Dijk och van 

den Ende (2002, s. 390). Ett brett fokus leder till att fler idéer tas upp av organisationen, 

dock kan detta påverka chefens reaktion till idéerna då arbetsbördan kan bli för stor (van 

Dijk & van den Ende, 2002). Detta är något som måste undvikas i organisationen då 

chefernas syn på idéer är av vikt då detta kan leda till positiva effekter för hur 

medarbetarna uppfattar organisationens syn på initiativ från dem (van Dijk & van den 

Ende, 2002). Leach et al. (2006, s. 336-346) menar att ledningens stöd för hela systemet 

påverkar den upplevda framgången med det. Detta påverkar antalet idéer som kommer 

till organisationen och antalet som implementeras positivt (Leach et al. 2006, s. 336-

346).  

Sammanfattningsvis menar vi att tidigare forskning är överens om att ledningens roll 

påverkar hur organisationer tar tillvara på medarbetarnas idéer.  

3.2.2 Belöningar 
Ekvalls (1971, s. 51-68) studie visar att det endast är ett fåtal av de medarbetare som har 

haft en idé men som inte lämnat in den till organisationen som gjort detta för att de 

uppfattar att belöningen är för liten. Senare kommer Frese et al. (1999, s. 1141) fram till 

att det finns ett samband mellan att skriva ner och skicka in idéer samt att belöna idéer. 

Alltså om en idé belönas ökar chansen att den som skickat in idén kommer med en ny 

idé. Fairbank och Williams (2001, s. 68-73) kopplar i sin studie belöningen till 

expectancy theory, och menar att belöning är något viktigt för att motivera 

medarbetarna att komma med idéer. van Dijk och van den Ende (2002, s. 390-391) 

menar att det finns både positiva och negativa aspekter med belöningar. Exempelvis kan 

en ekonomisk belöning resultera i att medarbetarna inte vågar bolla idéer med sina 

kollegor eller att det flyttar fokus från inre motivation till yttre motivation (van Dijk & 

van den Ende 2002, s. 390-391). Leach et al. (2006, s. 336-346) beskriver i sin studie 

hur belöningar i form av uppmärksamhet, ekonomiska och icke ekonomiska belöningar 

påverkar den upplevda framgången i systemet, vilket resulterar i att fler idéer lämnas in. 

Vidare visar Leach et al. (2006) att belöningar inte enbart påverka idéerna och hur de tas 

tillvara inom organisationen, utan även hur belöningar påverkar hela förslagssystemet. 

Belöningar har således inte enbart en positiv effekt för hur många idéer som 

framkommer inom en organisation utan även för hela förslagssystemet i stort. Leach et 

al. (2006, s. 336-346) visar även att belöningar i form av uppmärksamhet är vitalt då 

lärandekulturen i företaget är låg, vilket innebär att vikten av denna faktor ökar ju lägre 

lärandekultur det är inom företaget.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att belöningar påverkar hur medarbetare kommer med 

idéer och detta påverkar hur företag tar tillvara på dessa idéer. En intressant aspekt är 

hur belöningen också fungerar för att visa på att företaget tycker förslagssystemet är 

viktigt. Vidare är också aspekten av att utformningen av belöningen spelar en roll. 

Ekvall konstaterar att storleken på belöningen spelar en mindre roll i om medarbetarna 

lämnar in idéer och van Dijk och van den Ende lyfter fram att en ekonomisk belöning 

kan ha en negativ effekt på andra delar av vägen mellan idé och genomförande.   
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3.2.3 Feedback - både från ledning och medarbetare  
Feedback eller återkoppling från medarbetare och/eller chefer är det flera studier av 

förslagssystem som berört. Ekvall (1971, s. 181) beskriver att många av de som lämnar 

in förslag diskuterat idéerna med någon innan de lämnar in förslaget.  Leach et al. 

(2006, s. 336-346) konstaterar att feedback påverkar förslagssystemet positivt, då fler 

förslag lämnas in och även att den upplevda framgången med förlagssystemet ökar. 

Vidare konstaterar Leach et al. (2006, s. 336-346) att varifrån (exempelvis högsta 

ledningen eller medarbetare) feedbacken kommer inte påverkar dess effekt. Leach et al. 

och van Dijk och van den Ende står inte i direkt konflikt till varandra men van Dijk och 

van den Ende lyfter fram interaktionen med både medarbetare och ledning som separata 

delar. Vidare lyfter även van Dijk och van den Ende fram intensiteten i hur idéerna 

utvärderas samt hur de utvecklas som viktiga delar i deras modell. Vi menar att 

feedback och återkoppling även kan kopplas till dessa två senare faktorer. Feedback är 

en typ av utvärdering och genom feedback och återkoppling kan idéerna även utvecklas. 

van Ende har även återkommit till vikten av att bolla idéer och diskutera idéer senare. 

Kijkuit och van den Ende (2007, s. 863) lyfter fram betydelsen av nätverk och att bolla 

idéer innan medarbetaren skickar sin idé vidare. Fairbank och Williams (2001, s. 68-73) 

lyfter fram att förslagssystemet bör vara en interaktiv process. Vi menar att en interaktiv 

process präglas just av interaktion och att feedback är en viktig typ av interaktion för att 

utveckla idéer och förslag. Frese et al. (1999, s. 1141) lyfter fram att ett hinder i 

organisation för att lämna in idéer kan vara hur mycket uppmuntran medarbetaren får 

från ledningen kring just att lämna in idéer. Robinson och Schroeder berör inte feedback 

direkt. De lyfter fram vikten av att organisationen mäter rätt saker för att de ska vara 

tydligt vad som är eftersträvansvärt i organisationen. Vi menar att feedback skulle 

kunna vara en del i detta, återkopplingen som medarbetaren får direkt av sin chef eller 

medarbetare är också en del i organisationens uppföljning. Precis som Robinson och 

Schroeder berör inte heller Sandström och Björk feedbackens roll direkt, men det är inte 

omöjligt att tänka sig att ett tvådelat förslagssystem som Sandström och Björk beskriver 

skulle kunna leda till mer kvalitativ återkoppling. Just detta, att även titta på kvalitén i 

feedbacken är något som Leach et al. också diskuterar.  

Sammanfattningsvis är feedback en faktor som är intressant när det gäller hur företag tar 

tillvara på medarbetarnas idéer. Även om Leach et al. konstaterar att vem som ger 

feedbacken inte påverkar menar vi att det finns ett värde i att försöka förstå varifrån 

feedbacken kommer från i en organisation, för att försöka förstå hur företag tar tillvara 

på idéer och vad som påverkar detta.  

3.2.4 Resurser för att möjliggöra idéer 
De som diskuterar resursernas betydelse för förslagssystemets funktion mest är van Dijk 

och van den Ende. I sin modell lyfter de fram både intensiteten i utvärderingen och 

utvecklingsprocessen som viktiga delar för hur idén tar sig vidare i organisationen. 

Resurser för att utvärdera och resurser för att utveckla blir viktiga faktorer inom detta. 

Frese et al. (1999, 1141) lyfter fram en dålig ekonomisk situation som ett exempel på en 

barriär i organisationen. Vi menar att resurserna som finns för att möjliggöra idéer 

spelar en roll då dessa påverkar hur idéerna utvecklas efter att den lämnas in. Fairbank 

och Williams (2001, s. 68-73) beskriver att det är viktigt att lyfta fram framgångsrika 

implementeringar. Hur många idéer som blir implementerade beror självklart på en rad 

faktorer, men vi menar att det inte är långsökt att tänka sig att om mer resurser är 

dedikerade till att utvärdera och utveckla idéerna då blir också fler idéer 

implementerade. Det är lätt att tänka sig det motsatta, att med mer resurser till 

utvärdering skulle färre idéer bli implementerade och fler idéer stoppade. Vi menar 
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dock att en bättre utvärdering snarare leder till högre kvalitet i idéerna och detta i sin tur 

gör det mer sannolikt att de blir implementerade. van Dijk och van den Ende (2002, s. 

390-391) menar också att resurserna för att utvärdera och utveckla är viktiga för 

framgången i förslagssystemet. Leach et al. (2006, s. 336-346) diskuterar inte direkt 

resursernas betydelse för att implementera idéer men de lyfter fram att 

arbetsplatsbaserade förslagssystem som till exempel kvalitetsgrupper är de mest 

effektiva. En faktor som Leach et al. inte diskuterar men som skulle kunna ha betydelse 

är att just denna typ av system är framgångsrik för små förändringar (se Robinson & 

Schroeder, 2009). Små förändringar kräver mindre resurser än stora förändringar och 

därför skulle just resurstillgången kunna vara en faktor i vilket system som är mest 

framgångsrikt.  

3.2.5 Planering och mål 
De flesta tidigare studier av hur företag tar tillvara på medarbetarnas idéer har på något 

sätt berört planering och mål. I Ekvalls (1971) studier lyfts flera exempel fram på varför 

medarbetare valt att inte lämna in sina idéer till organisationen. Respondenterna lyfter 

både fram risken för mer arbete samt en tro att de inte har rätt att lämna in idéer som 

anledningar till varför de inte lämnat in sina idéer. Vi menar att om medarbetare tror att 

de inte får lämna in sina idéer är de dels ett problem med marknadsföringen av 

systemet, ett problem med tillgängligheten men också ett problem med planeringen. Att 

planera och sätta upp mål påverkar alla delar i förslagssystemet i någon utsträckning. 

Leach et al. (2006, s. 336-346) konstaterar att planering av systemet leder till en positiv 

effekt på upplevd framgång samt antalet förslag som lämnas in. Frese et al. (1999) har 

en annan inriktning på sin studie där planering och mål spelar in som en faktor i de 

organisatoriska barriärerna som de lyfter fram som ett hinder för förslagssystem. Frese 

et al. (1999, s. 1141) menar att om systemet är planerat på ett sätt som gör att det är 

lättare för medarbetaren att endast implementera idén själv utan att dela med sig av den, 

då kan detta innebära ett hinder. I van Dijk och van den Endes modell är fokus för 

organisationen en faktor och med detta menar de att målet för systemet kommer påverka 

systemet. Alltså om en organisation har ett mål om att ta tillvara på små 

förbättringsidéer från medarbetarna snarare än stora förändringar då kommer detta 

påverka förslagssystemet. Vidare menar vi att planeringen av systemet och målet med 

systemet indirekt påverkar den upplevda synen på tillgängligheten i systemet och även 

medarbetarnas upplevelse av organisationen som utvecklingsinriktade eller ej. Robinson 

och Schroeder lyfter fram att organisationer bör ha ett fokus på små idéer och att detta 

leder till att de blir mer framgångsrika på att ta tillvara på medarbetarna idéer. 

Sandström och Björk menar att det är viktigt att hänsyn tas till att det finns 

kontinuerliga och diskontinuerliga idéer redan vid planeringen av ett förslagssystem. De 

diskuterar inte planering och mål direkt men att ta hänsyn till typen av idé vid 

planeringen visar på att planeringen påverkar systemet. Vidare är Sandström och Björks 

studie också intressant ur perspektivet att organisationen de studerar både söker 

kontinuerliga och diskontinuerliga idéer (deras mål med systemet) vilket också påverkar 

systemet.  

Sammanfattningsvis menar vi att planering av systemet eller strategin för att ta tillvara 

på medarbetarnas idéer är en faktor som påverkar förslagssystemet. Även målet eller 

målen påverkar systemet eller strategin.   

3.2.6 Tillgänglighet till systemet 
Tillgänglighet till systemet handlar om hur förslagslämnaren kan lämna in sina idéer till 

organisationen. Ekvall (1971, s. 15) beskriver att det finns tre olika sätt att lämna in 
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idéer, dessa är att lämna in idén via en förslagslåda, berätta det för sin en chef eller 

kontaktperson eller att lämna in idén direkt till en förslagskommitté. Ekvall (1971, s. 

15) beskriver vidare att det finns företag som gör systemet mer tillgängligt genom att en 

heltidsanställd vars enda uppgift att gå runt i verksamheten och söka efter idéer. Vidare 

kommer Ekvall (1971, s. 15) fram till att det verkar finnas andra sätt än dessa tre för att 

föra vidare sina idéer. Ett alternativ till detta kan vara det som Frese et al. (1999, s. 

1141) beskriver som en organisatorisk barriär, nämligen att idé lämnaren implementerar 

idén själv utan att föra den vidare till organisationen. Detta medför en risk i att bra idéer 

aldrig får möjligheten att implementeras i hela organisationen. En hög tillgänglighet till 

systemet menar van Dijk & van den Ende (2002, s. 390) leder till ett ökat antal idéer 

vilket i sin tur påverkar utvärderingen och processandet av idéer. Av den anledningen 

bör organisationer avsätta tillräckliga resurser för att möjliggöra hanteringen och 

utvärdering av alla idéer, detta för att kunna ta tillvara på alla idéer som en hög 

tillgänglighet medför. Detta stöds av van Dijk & van den Ende (2002, s. 390-391) som 

menar att organisationer måste dedikera tillräckligt med resurser för att utvärdera idéer. 

3.2.7 Vad mäter organisationen 
Motivation är som högst när individuella prestationer leder till positiva resultat för 

personen (Fairbank och Williams 2001, s. 68-73). För att en prestation ska kunna leda 

till ett positivt resultat för medarbetaren måste organisationen ha satt upp mål och 

mätmetoder för att kunna uppmärksamma prestationerna. Enligt van Dijk och van den 

Ende (2002, 390-391) är fokus för förslagssystemet och organisationens syn på initiativ 

från medarbetarna viktigt för hur organisationen tar tillvara på medarbetarnas idéer. 

Detta påvisar vikten av att organisationen mäter och belönar rätt saker för att främja ett 

kreativt och öppet idéklimat med ett högpresterande idésystem. Detta stöds av Robinson 

och Schroeder (2009, s. 29-30) som menar att det finns fyra faktorer som skiljer ett 

högpresterande idésystem från ett lågpresterande idésystem. En av dessa faktorer som 

påverkar huruvida det är ett högpresterande idésystem är att det som mäts i 

verksamheten fokuserar på det som är viktigt för organisationen (Robinson & 

Schroeder, 2009, s. 29-30) 

3.2.8 Jobbdesign 
När Ekvall (1971, s. 15) ställde frågan om varför medarbetarna inte hade lämnat in sina 

idéer, var det vanligaste svaret att de inte ville riskera att det skulle leda till mer arbete 

för dem eller för enheten. Detta visar på vikten av att ha en jobbdesign som möjliggör 

för idélämnaren att förmedla sina idéer till organisationen utan att riskera att hamna i en 

situation som han eller hon inte vill hamna i. Samtidigt menar Robinson och Schroeder 

(2009, s. 29-30) att både medarbetarna och cheferna ska hållas ansvariga för deras roll i 

idéprocessen för att uppnå ett högpresterande förslagssystem. Vidare beskriver Frese et 

al. (1999, s. 1141) att en organisatorisk barriär kan vara att vissa förslag implementeras 

direkt av förslagslämnaren, istället för att lämnas in till organisationen. Detta påverkar 

organisationen i stort då bra idéer kan gå förlorade för organisationen. Därför måste 

organisationen hitta ett sätt där medarbetarens självbestämmande inte inskränks men 

som samtidigt ser till att bra idéer kommer organisationen till gagn. Frese et al. (1999, s. 

1141) visar samtidigt att kontroll i arbetet och arbetets komplexitet inte påverkar hur 

många idéer som medarbetarna kommer på. Samtidigt bör arbetet utformas för att 

motivera medarbetarna. Enligt Fairbank och Williams (2001, s. 68-73) blir 

medarbetarna mest motiverade när de tror sig klara av uppgiften de ställs inför. Detta 

möjliggör för att kontroll i arbetet och arbetets komplexitet kan komma att påverka 

motivationen.  Fairbank och Williams (2001, s. 68-73) menar även att arbetet borde 
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utformas för att möjliggöra för individuella prestationer att leda till positiva resultat för 

de anställda. 

3.2.9 Kännedom 
Publiciteten för förslagssystemet är av vikt för framgången av förslagssystemet enligt 

Leach et al. (2006, s. 336-348). Vidare hjälper kännedomen om förslagssystemet till att 

öka tillgängligheten i systemet, då fler medarbetare känner till det, vet de även vart de 

ska vända sig och hur de ska göra. Detta styrks av van Dijk & van den Ende (2002, s. 

390) som menar att ett otillgängligt förslagssystem kommer leda till minskat 

deltagande. Samtidigt visar Ekvall (1971, s. 15) att kännedomen om förslagssystemet 

påverkar då respondenter inte uppfattat att de hade rättigheten att lämna in förslag. 

Vidare kan kännedom om förslagssystemet möjliggöra för medarbetarna att lämna in 

idéer på rätt sätt till rätt kanaler. Detta skulle kunna motverka det som hänt två 

respondenter i Ekvalls (1971, s. 15) studie, nämligen att de lämnat in idén muntligt för 

att sedan blivit bestulna på den. 

3.2.10 Lärandekultur 
Leach et al. (2006, s. 336-348) menar att lärandekulturen påverkar den upplevda 

framgången av ett förslagssystem positivt. De faktorer som Leach et al. (2006, s. 335-

336) anser ingå i lärandekultur är; formellt erkända metoder för karriärutveckling för de 

anställda, stöd för lärande av icke arbetsrelaterade faktorer, stöd för lärande av 

arbetsrelaterade faktorer som inte är direkt relaterade till den nuvarande arbetsrollen, ett 

formellt erkänt mentorskapsprogram, ett utbud av utvecklingsmöjligheter för alla 

anställda, policys samt strategier som visar på vikten av lärande och utvecklingen av 

medarbetare. Hur medarbetarna blir bemötta av sina chefer anser van Dijk & van den 

Ende (2002, s. 389-391) vara viktigt för att ta tillvara på medarbetarnas idéer. Vi ser 

detta som en naturlig del av det som Leach et al. (2006) beskriver som lärandekultur, då 

vi anser att bemötandet av chefen påverkar många av de faktorer som Leach et al (2006) 

nämner. 

Vidare menar van Dijk & van den Ende (2002, s. 389-390) att miljön i en organisation 

måste präglas av ständig anpassning för att medarbetarna inte ska missförstå att 

företaget uppmuntrar kreativitet. Sammanfattningsvis finns det anledning att tro att 

lärandekulturen påverkar hur organisationer tar tillvara på idéer.  

3.2.11 Utformning av systemet 
I den tidigare forskningen finner vi endast två försök till att gruppera eller klassificera 

olika typer av förslagssystem. Leach et al. (2006, s. 327-328) gör en indelning mellan 

centraliserade system, decentraliserade förslagssystem, arbetsplatsbaserade 

förslagssystem och informella system. Den andra indelningen gör Sandström och Björk 

vilken i sin tur bygger på Gorski och Heinkamps indelning. Denna indelning delar upp 

förslagsystem i; idélådor, Kaizen-Teian (fokus på ständiga små förbättringarna vanligt 

förekommande inom lean), medarbetardrivna idésystem, webbaserade idésystem öppna 

för samarbete och två delade idésystem för kontinuerliga respektive diskontinuerliga 

idéer (tillägg av Sandström och Björk, 2010).    

Den senare klassificeringen av Gorski och Heinkamp (med tillägg av Sandström och 

Björk) är mer specifik men också smalare.  En fördel med denna klassificering är att den 

säger mer om det faktiska systemet och dess utformning än vad Leach et al.s indelning 

gör. Leach et al. har en fördel i sin klassificering då den utgår ifrån uppbyggnaden av 

systemet och hur systemet hanteras i organisationen. Denna typ av klassificering är 

lättare att generalisera och den täcker in ett bredare spektrum av system. Något som 
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ingen av klassificeringarna tar upp är möjligheten av flera system att fungerar parallellt. 

Ekvall (1971, s. 187-168) beskriver hur idéer kan ta sig till ledningen även om de inte 

förmedlas genom det tänkta systemet. I fallen Ekvall beskriver skulle det med Leach et 

al.s terminologi gå att argumentera för att det både finns ett centraliserat system och ett 

informellt system. En anledning till varför ingen av dessa tidigare klassificeringar 

diskuterar parallella system skulle kunna vara att de bygger på den uttalade strategin hos 

organisationen. Det krävs en hög grad av insikt om den egna organisationen att inse att 

det förutom det eventuellt formella systemet också kan finnas andra parallellt 

fungerande system.  

Ekvall (1971, s. 51-68) visar i sin studie att det finns fler sätt än ett för att lämna in en 

idé till en organisation. Detta tyder på att det ofta finns fler än ett sätt för att ta tillvara 

på medarbetarnas idéer. 

Sandström och Björk (2010) diskuterar systemets utformning ur en annan aspekt, 

nämligen att idéa management och förslagssystem inte nödvändigtvis hanterar 

skillnaden mellan kontinuerliga och diskontinuerliga idéer. Sandström och Björk (2010) 

menar att om man kan utveckla ett förslagssystem som tar hänsyn till idéernas natur 

kommer värdet på förslagssystemet att öka. Samtidigt menar Robinson och Schroeder 

(2009, 29-30) att ett framgångsrikt förslagssystem har fokus på små idéer. Denna syn 

stärks av Sandström och Björk (2010) som menar att strukturerade system kanske inte 

passar för diskontinuerliga idéer, eftersom diskontinuerliga idéer präglas av behovet av 

informella nätverk, osäkerhet och komplexa processer. Vi menar, precis som Sandström 

och Björk (2010) att ett tvådelat system skulle kunna underlätta hanteringen av både 

kontinuerliga och diskontinuerliga idéer.  

3.2.12 Idé typ 
Sandström och Björk (2010) menar att de förslagssystem som finns, inte nödvändigtvis 

tar tillvara på alla typer av idéer. Sandström och Björk (2010) gör en distinktion mellan 

kontinuerliga och diskontinuerliga idéer och menar att typen av idé bör avgöra hur idén 

tas tillvara på av organisationen. Robinson och Schroeder (2009) menar att ett 

strukturerat förslagssystem som tar tillvara på små idéer (kontinuerliga) leder till ett 

högpresterande förslagssystem. Samtidigt visar Sandström och Björk (2010) att 

beroende på vilken typ av idé och hur den klassificeras bör den tas tillvara på på olika 

sätt. Detta anser vi bör styras av hur organisationen klassificerar idéer, samt vilket fokus 

företaget har på de idéer de vill ta tillvara på. van Dijk och van den Ende (2002) menar 

att om företag har ett brett fokus för vilken idéer, de söker så ökar antalet idéer som 

kommer in från medarbetarna.  
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4 Empirisk presentation 
Nedan kommer vi presentera vårt empiriska material. Vi har genomfört intervjuer hos 

tre företag och vi kommer redogöra för materialet företagsvis. Företagen kommer 

benämnas som A, B, och C. Vid varje företag har vi intervjuat två medarbetare och en 

chef. Medarbetarna i företagen har fått fiktiva namn med samma begynnelsebokstav 

som det fallföretag dem arbetar i. Cheferna inom respektive företag benämns chef-A, 

chef-B och chef-C. 

Varje presentation är indelad i fyra delar. Den första delen kommer presentera 

företaget. Del två kommer handla om hur respondenterna upplever det innan en idé 

förmedlats till organisationen. Den tredje delen kommer presentera hur idén förmedlas 

till organisationen. Del fyra kommer presenter hur respondenterna upplever det efter 

att idén förmedlats till organisationen.  

4.1 Företag A 

4.1.1 Presentation - Företag A 

Företag A är ett stort tjänsteföretag i Sverige som även verkar internationellt. Företaget 

tillhör en regelstyrd bransch och utbildningsnivån hos medarbetarna i företaget är hög.  

 

På lokalavdelningen av företag A arbetare ca 70 medarbetare.  

 

 Chef-A är chef för avdelningen och har som uppgift att leda och fördela arbetet 

efter de riktlinjer som organisationen har. Till sin hjälp har chef-A biträdande 

chefer som leder det dagliga arbetet. Chef-A har arbetat i företaget ca 20 år i 

olika positioner.  

 Anna möter kunder i sitt dagliga arbete, en skillnad mot många andra inom 

organisationen är att hon ofta har lite färre kunder. Genom det har Anna 

möjlighet att lägga ner mer tid på varje kund och på så sätt skapa en närmare 

kontakt med kunden. Anna har arbetat i företaget ca 6 år.  

 Anders är en person som möter kunden i sitt dagliga arbete och som tidigare 

varit chef på ett mindre kontor. De kundmöten som Anders har är både reaktiva 

och proaktiva där det normalt är sammanlagt åtta kundmöten i veckan. Likt 

Anna har Anders färre kundmöten än många andra inom företaget. Anders har 

arbetat i företaget ca 5 år. 

 

Hur idé definieras är något som skiljer sig mellan respondenterna. En idé kan enligt 

respondenterna handla om arbetsprocesser, arbetssätt, specifika kundsituationer, 

problem och lösningar eller något som kan göras på ett annat sätt som leder till 

förändring. Chef-A menar att beroende på hur idé definieras kan även synen på hur 

många idéer som implementeras och kommer upp i organisationen variera.  

 

Alla respondenter anser att organisationen är inriktad på utveckling, Anders utvecklar 

och beskriver att han känner ett ansvar för att bidra till sin utveckling. Organisationen 

har klara strukturer för hur medarbetarna kan utvecklas och denna utveckling sker till 

stor del under eget ansvar. De saker som mäts inom organisationen är både kundnöjdhet 

och ekonomiska mål där alla respondenter upplever att det är rätt saker som mäts.  
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4.1.2 Innan idén tas tillvara - Företag A 

De flesta idéer som finns i organisationen handlar om vardagliga saker och 

vardagsproblem som måste lösas menar Anna. Anders berättar att det är vanligast att 

idéer handlar om det som går att påverka lokalt då detta är lättare att implementera. 

Vidare anser han att utgångspunkten är företagets värderingar när han kommer med 

idéer. Både Anna och Anders anser att nya idéer först och främst handlar om att göra 

det bättre för kunden, Anders berättar även att idéerna handlar om att motivera 

medarbetarna. Han utvecklar och säger att han upplever att målet med att ta tillvara på 

idéer inom organisationen handlar om att göra det bättre för kunden, vilket även Anna 

håller med om. Samtidigt säger chef-A ”… vi har ju i princip mest ekonomiska mål 

förstås. Vi har ju även en del beteende-mål. Men rent konkret handlar det ju om att man 

ska leva värderingarna” på frågan om organisationen har något specifikt mål med att ta 

tillvara på medarbetarnas idéer. Vidare är synen den att de idéer som handlar om att 

göra det bättre för kunden stöds av chef-A, som även berättar att idéer om 

arbetsprocesser är de absolut vanligaste. Chef-A lyfter fram att det även kommer idéer 

som är mer strategiska i sin natur samt idéer som rör sociala evenemang och liknande. 

Samtidigt kan fokus på vilka idéer organisationen söker skifta beroende på vad som är 

aktuellt just för tillfället enligt chef-A. Anna nämner att hon inte känner till vilket fokus 

som finns rörande vilka idéer organisationen söker, samtidigt som Anders nämner att 

fokus främst handlar om det som finns lokalt. 

 

Ett problem som finns enligt Anders är att tiden som finns tillgängligt för att fundera 

kring nya idéer är alldeles för liten. Han utvecklar och berättar att det oftast är under den 

tid som finns tillgänglig för reflektion som nya idéer kommer till, men att spendera tid 

och energi på att reflektera och utarbeta nya idéer kan göra det huvudsakliga arbetet 

lidande. Chef-A lyfter fram att det i enstaka fall kan vara problematiskt att medarbetare 

lägger för mycket tid på att fundera kring och komma med idéer då detta inte är deras 

huvuduppgift. Samtidigt tycker chef-A att det är en svår balansgång, då det är viktigt 

med ett öppet klimat och denne anser att det är medarbetarna som möter kunden som 

vet bäst hur företagets erbjudanden fungerar.  

 

Både Anders och Anna känner att de är motiverade att lämna in idéer till 

organisationen. Anna lyfter fram att det är viktigt med kanaler till ledningen och att de 

visar att de bryr sig. Respondenterna har en ganska samstämmig bild av vad 

organisationen mäter men det skiljer sig något i vilka mått de lyfter fram. Även om dem 

lyfter fram delvis olika saker är alla överens om att det är rätt saker som mäts i 

organisationen. Chef-A beskriver att det oftast är de idéer som kan implementeras direkt 

som tas emot mer positivt än större idéer. Vidare tror chef-A att medarbetarna 

förmodligen inte anser att det är deras arbete att komma med idéer, utan denne tror att 

medarbetarna anser att de är utvecklingsavdelningens uppgift. Anna och Anders menar 

dock att de känner att det är en naturlig del av arbetet att komma med idéer. Den ene 

medarbetaren har ett förbehåll om att det känns som en naturlig del att komma med 

idéer inom vissa områden. 

 

När väl en idé har kommit till, bollas idén ofta internt på kontoret. Detta sker med både 

kollegor och chef i olika forum. Anna beskriver att det alltid är lätt bolla idéer med de 

närmaste kollegorna och att det även uppmuntras till diskussion vid möten. Anders 

säger att ” i grund och botten vill man ju ta ansvar, jag är ju anställd och jag vill bidra 

till utvecklingen i företaget” när frågan om varför han bollar idéer med sina kollegor 

kommer upp. Men Anders anser även att det kan kännas som att det saknas någon mer 
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kvalificerad att bolla idéer med, exempelvis den som äger frågan eller någon annan 

expert inom ett visst område. Han menar även att cheferna skulle kunna uppmuntra idé-

bollande lite mer än vad de gör i dagsläget.  

 

Chef-A tror att det förmodligen finns en hel del idéer som medarbetarna aldrig delar 

med sig av men som de bollar internt. Denna bild styrks av Anders som menar att han 

har haft idéer som han bollat med sina kollegor men inte fört vidare i organisationen. 

Anna beskriver i sin tur att hon inte haft några idéer denne inte delat med sig av, vilket 

talar mot Anders och chef-A. Anna anser att det är väldigt lätt att dela med sig av sina 

idéer och hon upplever inga svårigheter eller risker med att lämna idéer. Anders 

däremot menar att det inte är lätt att dela med sig av sina idéer och säger ”Det är lätt att 

gå till chefen och berätta, det blir ju samma som när jag sitter vid fikabordet, jag pratar 

om en grej men sen stannar den där.” Han utvecklar och berättar att det är lätt att dela 

med sig men att den nödvändigtvis inte behöver komma in till organisationen för det. 

Samtidigt är de båda medarbetarna av åsikten att alla vet hur de ska dela med sig av sin 

idé och alla har tillgång till de olika vägarna som finns för att dela med sig av idéer.      

 

Alla respondenter i företag A är överens om att den centrala utvecklingsavdelningen 

inom organisationen är dem som har huvudansvaret för utvecklingen inom företaget.  

 

4.1.3 Hur idén tas tillvara - Företag A 

Hur organisationen tar tillvara på medarbetarnas idéer skiljer sig beroende på vilken typ 

av idé det är och vad den handlar om. Det finns fyra sätt som organisationen tar tillvara 

på medarbetarnas idéer. Uppfattningen hos Anders, Anna och chef-A är den att på den 

lokala nivån sker tillvaratagandet på ett mer informellt sätt, och att ju högre upp i 

organisationen desto mer strukturerat blir tillvägagångssättet.  

 

Det första sättet för organisationen att ta tillvara på medarbetarnas idéer är att prata med 

sin närmaste chef. Detta beskriver Anders som det viktigaste sättet för att förmedla en 

idé när det handlar om något lokalt. Anna har samma syn och menar att det är lätt att gå 

direkt till chefen, vilket hon gör om det går. Detta stöds av chef-A som menar att det 

vanligaste sättet för att ta tillvara på medarbetarnas idéer är den informella vägen när 

idélämnaren går direkt till chefen. Denne hoppas samtidigt att samtliga medarbetare 

känner att de kan diskutera nya idéer med sin chef. För att diskutera eller dela med sig 

av en idé med sin chef är det vanligaste att antingen ta det ansikte mot ansikte med 

chefen eller att skicka ett mail. I de fall då chefen inte själv kan ta beslut om idén 

försöker denne att lotsa idélämnaren vidare till rätt instans, dock anser chef-A att det 

kan uppkomma ett problem om chefen som tar emot idén inte tror på den fullt ut. Denne 

menar då att det finns en risk i att chefen som mottar idén inte blir den bästa 

ambassadören för idén om chefen inte tror på idén fullt ut. Anders beskriver att det kan 

vara viktigt att ha kontakter för att föra idén vidare till övriga koncernen på ett 

informellt sätt. Han menar att det är svårt att förmedla idéer till delar av organisationen 

som inte finns i medarbetarens närhet.  

Det andra sättet är att implementera idén själv. Idéer som rör saker som medarbetarna 

själva styr över tas ofta inte till chefen utan medarbetaren kan själva implementerar 

idén, förutsatt att de gäller något denne har friheten att styra över. Detta är något som 

både Anna och Anders känner att de har möjlighet att göra. Detta är något som även 

chef-A stödjer då medarbetarna ges ett relativt stort självbestämmande. 
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Det tredje sättet för att ta tillvara på medarbetarnas idéer är att förmedla idén via ett 

idéforum. Idéforumet finns på organisationens intranät och alla i företaget har tillgång 

till det. Idélämnaren kan välja att vara anonym eller att skriva ut sitt namn. I detta forum 

kan alla typer av idéer diskuteras. Det finns inget krav på återkoppling i forumet men 

chef-A beskriver att ”man blir förvånad när de inte svarar”. Tanken är att vem som 

helst kan gå in och kommentera kring en idé i forumet men chef-A menar att de som är 

ansvariga för en fråga förväntas svara. Idéforum är både tillgängligt och kan leda till 

vissa förändringar anser Anders. Anna menar att detta system är väldigt populärt och 

interaktivt, hon menar vidare att det ofta är ”ägaren” av frågan som går in och svarar. 

Anders tycker i sin tur att de som har ansvar för en fråga kan bli bättre på att återkoppla 

när det dyker upp idéer som berör deras område. Detta skulle också öka motivationen 

för att lämna idéer till organisationen anser han. Vidare menar Anna att just det 

interaktiva möjliggör bekräftelser för ens idéer vilket även det verkar för att öka 

motivationen.  

Det fjärde sättet som organisationen tar tillvara på idéer är genom olika möten där syftet 

bland annat är att ta tillvara på medarbetarnas idéer. Anna menar att under dessa möten 

uppmuntras det till diskussion om idéer, både med medarbetarna men även med chefen. 

Hon berättar vidare att det finns en rad olika typer av grupper där idéer kan komma 

fram. Ledningen uppmuntrar samtidigt medarbetarna att komma med idéer under dessa 

möten, vilket enligt Anna ger resultat då hon anser att det ofta kommer upp idéer då. 

Chef-A anser att dessa möten är bra men att det påverkas av ledningen, genom att de 

styr vilket ämne som ska diskuteras. Samtidigt påpekar chef-A att det ofta är de idéer 

som handlar om något aktuellt för organisationen som söks under dessa möten där målet 

ofta är att göra personalen delaktiga och få nya idéer. Företag A har även ett 

medarbetarstyrt forum med målet att ta tillvara på medarbetarnas idéer. Där kan en 

grupp medarbetare diskutera idéer som de själva vill lyfta alternativt diskutera idéer som 

kommer från ledningen. En positiv aspekt av dessa möten är enligt Anna att idéer kan 

gå båda vägarna i dessa möten, ledningen kan ”bolla” idéer med medarbetarna och 

medarbetarna kan ”bolla” idéer med ledningen. 

4.1.4 Efter att idén tagits tillvara – Företag A 

Alla respondenter upplever organisationen som öppen och positiv till idéer. Dock menar 

Anders, Anna och chef-A att återkopplingen till idélämnaren skulle kunna bli bättre. 

Anders menar att det är svårt att veta vad som händer med en idé när den väl lämnats in, 

tas den tillvara på? Vem utvärderar? Har den ”fastnat” någonstans vilket leder till att rätt 

personer aldrig får ta del av idén? Han utvecklar och säger ”Om man visste vem det var, 

om det var någon man skulle kunna bolla med, som man skulle kunna prata med, skulle 

det vara mer motiverande tror jag”. Detta är några av de frågor som uppkom efter att 

en idé lämnats in. Att ledningen återkopplar till idélämnaren är något som chef-A tycker 

är viktigt då organisationen vill ha ett öppet klimat och poängterar att det är lätt att 

trycka ner idélämnaren om responsen från ledningen inte är bra (bra såtillvida att idén 

inte ignoreras eller möts med direkt negativa kommentarer). Samtidigt tror chef-A att en 

anledning till varför medarbetare inte lämnar in idéer är för att de inte får gehör för sina 

idéer. Vilket även Anders upplever då denne säger att bristen på feedback leder till 

mindre motivation för att lämna in idéer. Chef-A menar även att ledningen kan tro att de 

återkopplar genom att implementera idéer, dock anser chef-A att återkopplingen borde 

vara bättre, speciellt när idéer inte genomförs.  

Anders samt chef-A beskriver att organisationen belönar idéer genom framförallt 

bekräftelse, Anna lyfter fram att bekräftelse är viktigt men kopplar det inte direkt till att 
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det är en belöning. Både Anders och Anna är överens om att bekräftelse är den 

viktigaste belöningen och att de inte behöver någon annan belöning än denna. Anders 

menar även att det sannolikt att bli belönad för en idé som lämnas in till organisationen.   

 

Hur idéer utvärderas när de väl lämnats in till organisationen är något som Anna och 

Anders inte känner till. De känner inte till vilka faktorer som är avgörande vid en 

utvärdering eller hur själva utvärderingen går till. Även om, och eventuellt hur, 

organisationen utvecklar medarbetarnas idéer är okänt för dem. Chef-A menar att en del 

idéer inte genomförs om de inte kan ingå i företagets strategier eller om det bryter mot 

de regler som finns. Vidare berättar chef-A att det som avgör om idéer blir 

implementerade är resurser, regler, företagskoncept och timing. Hur idéer utvärderas 

sker på olika sätt, vilket även var vad Anna gissade på. Beroende på vilken typ av idé 

och vad idén handlar om kommer utvärderingen se annorlunda ut. Vissa idéer 

utvärderas i ledningsgruppen om det inte är lätt att besluta om idén ska implementeras 

eller inte. I vissa fall kan det behövas specifika utvärderingar, exempelvis ekonomisk 

eller teknisk utvärdering. Dock finns det inget klart system för hur idéer utvärderas 

lokalt, men chef-A tror att det finns ett centralt system för detta.  

När utvärderingen väl är genomförd och idén har blivit implementerad framkommer 

detta inte till övriga organisationen. Organisationen marknadsför inget internt om vem 

som lämnat in idén eller hur framgångsrika idéer från medarbetarna har blivit 

implementerade. Chef-A tror att det snarare kan vara utvecklingsavdelningen som får 

”cred” för idéer från medarbetarna.  

4.2 Företag B 

4.2.1 Presentation - Företaget B 

Företaget B är tillhör en större företagsgrupp i Sverige. Företaget verkar i en regelstyrd 

bransch och utbildningsnivån hos medarbetarna i företaget är hög. Varje företag i 

företagsgruppen har stort självbestämmande men vissa saker är centralt samordnade för 

alla företag i gruppen. Inom den lokala avdelningen där vi utfört undersökningen arbetar 

det 185 medarbetare.  

 Chef-Bs arbetsuppgifter handlar främst om att övergripande leda och styra 

organisationen lokalt. Denne är chef för hela lokalavdelningen med de 185 

medarbetarna, till sin hjälp har denne enhetschefer. Utöver det handlar även 

chef-Bs arbetsuppgifter om att vara med och påverka hela organisationen. Chef-

B har arbetat i företaget mer än 20 år i olika positioner.  

 Björn möter kunder i sitt dagliga arbete och har inget personalansvar. Totalt har 

Björn arbetat i företaget över 10 år. 

 Billy möter inte kunden varje dag i sitt vardagliga arbete, men han möter dem 

minst några gånger per vecka. Billy har en chefsposition där han leder 25 

personer inom organisationen. Den kundkontakt som Billy har är när han ska 

undersöka det material som hans medarbetare ska arbeta med. Billy har inte 

svarat på hur länge han arbetat i företaget.  

En idé kan enligt chef-B ”vara egentligen precis vad som helst, någon tanke som i alla 

fall ska föra verksamheten i någon riktning åt något håll. Någon förändring är det ju 

som man vill åstadkomma med den här idén”. Billy menar i sin tur att en idé handlar 

om att uppmärksamma någonting och att det kan tillföra arbetet någonting. Björns 

definition av en idé handlar om verksamhetsutvecklande som kan ”speeda” upp 
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processer eller effektivisera processer. Att även göra det smidigare för de som tar emot 

Björns arbete eller göra det smidigare för kund är saker som en idé handlar om enligt 

honom. 

Både Björn och Billy anser att miljön i organisationen är inriktad på utveckling, även 

om Billy tillägger att det kanske inte alltid är optimerat för att ta tillvara på idéer. Chef-

B tror inte medarbetarna ser det på detta sätt, utan tror att medarbetarna upplever 

organisationen som ganska strikt och statisk. De mått som används inom företag B är 

till viss del lönsamhet enligt chef-B och Björn, men de huvudsakliga måtten är 

framförallt kundnöjdhet och marknadsutveckling enligt chef-B. 

4.2.2 Innan idén tas tillvara – Företag B 

Merparten av de idéer som kommer in till företaget från medarbetarna handlar om att 

göra saker enklare eller addera något till en befintlig tjänst enligt Björn och Billy. 

Samtidigt menar Billy att det framförallt är hur organisationen agerar i sina kundmöten 

som de flesta idéerna berör. Chef-B berättar att de vanligaste idéerna som kommer in till 

företaget handlar om arbetsrutiner och processer där medarbetarna ser att det kan göra 

på ett annat sätt. Chef-B utvecklar med att arbetsgruppen eller avdelningarna har stor 

möjlighet att genomföra dessa idéer själva. 

Björn menar att han inte känner till om det finns något speciellt mål eller fokus med de 

idéer som organisationen söker, samtidigt som Billy anser att målet med att ta tillvara på 

idéer är att utveckla arbetsprocesser, kundmöten och mycket annat. Vidare berättar Billy 

att organisationens fokus kan variera beroende på organisationens mål, han nämner 

exempelvis uppsatta miljömål som ett alternativ. Björn nämner att kännedom om själva 

området som idén handlar om är viktigt för att komma med idéer.  

Att medarbetaren närmast kunden är viktig då denne snabbt ser trender och önskemål 

hos kunden är något som Björn tycker. Billy menar att det inte endast kan vara chefen 

som utvecklar idéer utan alla medarbetares kunskap måste komma fram och användas. 

Vidare är båda medarbetarna motiverade att lämna in idéer till organisationen och Billy 

nämner att denne motiveras av bekräftelsen som denne får när en bra idé implementeras 

och bidrar till någonting bra. Både Billy och Björn anser att det är viktigt för 

organisationen att ta tillvara på idéer, Billy utvecklar och säger att det inte behöver vara 

ett formaliserat sätt som idéerna tas tillvara på.  

Innan en idé lämnas in ”bollas” den med medarbetarna för att få bekräftelse, samtidigt 

som det ger möjlighet att ”testa” idén och utveckla den. Billy menar att detta 

uppmuntras av organisationen via erfarenhetsmöten och en tillämpad arbetsrotation som 

har till syfte att medarbetarna ska lära sig av varandra och tänka i nya banor. Chef-B 

håller med Billy om att det uppmuntras att bolla idéer under veckomötena, vidare tror 

chef-B att medarbetarna bollar idéer för att de hela tiden vill göra saker och ting bättre. 

Chef-B säger även att denne ofta får höra påståendet: ”Det är [ett] så fantastiskt företag 

för att jag har aldrig [tidigare] varit med om att mina kollegor bara delar med sig av 

sin kunskap”. Detta är någonting som Björn inte håller med om utan säger att 

medarbetarna inte uppmuntras att bolla idéer med varandra, men att det ändå finns en 

kultur om att dela med sig av sina idéer. Vidare menar Björn att det uppmuntras att 

bolla idéer med sin närmaste chef, även om det inte annonseras ut centralt.  

Även chefen är någon som medarbetarna använder för att bolla idéer. Dock menar Billy 

att det beror till stor del på hur mottaglig chefen är för det, men anser att det 

uppmuntras. Björn i sin tur berättar att det är vanligt att bolla idéer med chefen men att 
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det inte uppmuntras något speciellt. Chef-B har en annan syn på detta och säger att det 

är vanligt att medarbetarna bollar idéer med chef-B, men att det beror lite på vad idén 

handlar om. Chef-B anser även att det uppmuntras att komma med idéer under 

veckomöten och håller med Billy om att det utöver veckomötena beror på vem chefen 

är. Chef-B menar dock att det ibland kommer idéer i form av gnäll, då försöker chef-B 

”uppmuntra de som kommer med gnäll att kom med ett förslag”. 

Båda medarbetarna tycker att det är lätt att dela med sig av de idéer de har, och Billy 

anser att det är många idéer från medarbetarna som möter kund som organisationen tar 

upp. Björn menar att vissa organisationsgrenar marknadsför att det går att lämna in idéer 

men att det skulle kunna gå att bli bättre på det. Vidare nämner han att de flesta vet hur 

de ska dela med sig av en idé. Billy anser att det är vissa specifika satsningar som 

marknadsförs internt, utöver det är det chefens ansvar att marknadsföra möjligheten. Att 

det är chefens ansvar att marknadsföra detta internt är även något som chef-B beskriver. 

Chef-B anser även att det är jättebra med idéer och att man inte får lägga för mycket 

byråkrati kring att ta upp bra idéer. Denne tror även att denna inställning skiljer sig 

beroende på vem som utvärderar idén. Billy tror samtidigt inte att alla medarbetare vet 

om hur de ska gå tillväga för att dela med sig av en idé, det ingår inte som en naturlig 

del av introduktionen säger Billy men tillägger dock att de allra flesta förmodligen vet 

hur man går tillväga.    

Chef-B tror organisationen kan upplevas som både och när de gäller om organisationen 

är öppen för medarbetarnas idéer eller inte. Då det är mycket regler inom branschen kan 

organisationen nog upplevas som kantig och man förstår inte alltid varför man inte kan 

göra på vissa sätt när de verkar finnas enklare sätt. Samtidigt berättar chef-B att 

utvecklingen går åt att vara mer regelstyrt än tidigare. 

4.2.3 Hur idén tas tillvara – Företag B 

Ett sätt för båda medarbetarna att förmedla sina idéer till organisationen är att 

implementera idén själva, vilket de upplever att de har mandat att göra och anser vara 

lätt. Detta mandat att genomföra idéer själva är något som stöds av chef-B som säger att 

medarbetarna har en stor möjlighet att implementera idéer själva. Vidare menar Björn 

och chef-B att det även går att ta hjälp av organisationen för att implementera en idé. 

Om en medarbetare vill ha hjälp tar denne kontakt med den som har ansvar och 

möjlighet att påverka i frågan. När det gäller att påverka lokalt anser Björn att det enkelt 

går att gå till chefen med idén. Billy anger även att sin roll som fackrepresentant 

möjliggör det än mer för denne att implementera idéer själv. Fackets roll nämns även av 

chef-B som menar att de har en viktig roll i att ta tillvara på medarbetarnas idéer. 

Medarbetarna använder även chefen för att implementera och bolla idéer. Detta kan ske 

genom att direkt prata eller skriva något till chefen. Billy menar att det oftast är de 

mindre komplexa idéerna som tas muntligt och de mer komplexa idéerna som först förs 

fram muntligt och sedan skriftligt. Vilket tillvägagångssätt som används beror på vilken 

typ av idé det handlar om, menar han. Han utvecklar och beskriver att det antingen går 

att implementera själv, gå till chefen eller den som äger frågan och ibland facket.  

Att lämna in idén till den person som äger processen kan vara ett hinder om personen i 

fråga inte finns tillgängligt eller att det inte finns tid tillgängligt för idéer menar Billy. 

Björn tror att ett formellt förslagssystem gör att det blir kantigt och att idéerna inte 

flödar lika lätt, och framhäver vikten av att diskutera som en del som kan falla bort i ett 

formellt system. Vidare anser Björn att ett informellt system skulle kunna utvecklas för 

att enklare hitta vem som är ansvarig för en fråga och hur den ansvarige ska kontaktas.  
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Ett annat sätt för medarbetarna i företag B att lämna in idéer är genom idélådor enligt 

Björn och Billy. Dock finns dessa idélådor endast inom vissa områden enligt Björn, som 

utvecklar och berättar att det endast finns lite formaliserade processer för att lämna in 

idéer. Han nämner dock att när idén gäller en ny produkt används en ”gammal tipslåda” 

där medarbetarna skickar in förslaget till utvecklingsavdelningen.  Samtidigt nämner 

chef-B att de har provat att ha idélådor men att det blev väldigt tungrott, men samtidigt 

måste organisationen ha ett strukturerat sätt för att ta tillvara på medarbetarnas idéer 

inom vissa områden. Billy beskriver att det ibland finns direkt uppsatta mål som 

organisationen söker idéer inom.  

När idén gäller något centralt, då tar Björn kontakt med lämplig kollega centralt. Vidare 

berättar chef-B att organisationen har kommit med ett nytt centralt system för att ta 

tillvara på medarbetarnas idéer. Tanken är att det ska hjälpa organisationen att ta tillvara 

på stora idéer och hittills har det fungerat bra tycker chef-B. 

4.2.4 Efter att idén tagits tillvara – Företag B 

När en idé har lämnats in mottas idén ofta positivt av organisationen enligt Björn, som 

utvecklar och beskriver att en anledning till att det kan bli negativ respons är om idén 

inte är bra, vilket framkommer i de diskussioner som uppkommer med den man lämnar 

in idén till. Hans uppfattning delas av Billy som för fram att idéer som kan tillföra 

mycket till organisationen mottas på ett annat sätt än de idéer som inte kan tillföra lika 

mycket. Att idén är dålig är något som Billy upplever som en risk med att komma med 

idéer. Björn menar även att om organisationen inte reagerar positivt finns det en risk att 

organisationen ”tystnar” på ”idéplanet”. En annan viktig faktor för att idén ska mottas 

bra är timing enligt Björn, där belastningen på organisationen är en viktig faktor.  

När idén har lämnats in får idélämnaren ofta återkoppling enligt Björn. Detta skiljer sig 

från Billys uppfattning som hoppas att idélämnaren får återkoppling men är inte säker 

på huruvida detta sker. Samtidigt håller chef-B med om att det brister i återkopplingen 

och att detta kan vara ett hinder för att lämna in idéer.  

När organisationen har fått reda på idén blir den utvärderad, vilket sker på samma sätt 

för alla idéer, tror Björn. Billy menar att idéer snarare bedöms än utvärderas, vilket sker 

i olika sammanslutningar bestående av de som äger frågan. En anledning till att idéer 

inte implementeras är att idégivaren inte lyckas ”sälja in den” till de ansvariga enligt 

Björn. 

Enligt medarbetarna är dock den viktigaste faktorn för att en idé ska implementeras att 

den bidrar positivt till verksamheten. Sen måste det även finnas tillgängliga resurser för 

att kunna implementera idén enligt Björn. Vidare är prioriteringar något som Björn 

lyfter fram som viktigt för implementeringen av idéer, dessa prioriteringar styrs av 

kundönskemål. 

Billy säger att det inte finns något formaliserat sätt att utveckla dessa idéer på, men att 

det finns olika sätt i olika avdelningar inom organisationen. Björn menar däremot att 

typen av idé avgör om idén blir utvecklad på något speciellt sätt. En liten idé utvecklas i 

grupp eller på avdelningen och blir direkt implementerad. En större idé tar både längre 

tid och kostar mer att utveckla på exempelvis en annan specialiserad avdelning säger 

han. Chef-B anser att kostnaden är den vanligaste anledningen till att de inte 

implementerar, ”man ser inte nyttan kontra kostnaderna” säger han. ”Sen är de väl 

ibland så att man ser överhuvudtaget inte nyttan med förbättringsförslaget. Det kan 

bero på att medarbetaren inte har en tillräcklig helhetsbild över situationen. Man ser de 
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med för snäva glasögon. Man ser bara att nu ska vi lösa det här problemet, man ser inte 

vad det får för konsekvenser för verksamheten i övrigt.” säger chef-B. 

Enligt Björn får de ingen belöning medan Billy anser att uppmärksamheten de får för att 

lämna in en idé är belöning. Denna typ av belöning är även den som Billy vill ha och 

anser viktigast. Björn anser i sin tur att belöning för att lämna in idéer inte är viktigt, 

men tror samtidigt att medarbetarna som engagerar sig och lämnar in idéer blir belönade 

indirekt genom lönekuvert och jobbtrygghet. Även hur idéer lyfts fram internt är något 

där medarbetarna åsikt skiljer sig. Björn anser att organisationen inte lyfter fram idéer 

jättemycket medan Billy anser att idéer lyfts fram i olika sammanhang som exempelvis 

möten och konferenser. Chef-Bs syn på belöning är att det inte finns någon form av 

monetär belöning, men utesluter inte att det skulle kunna finnas om någon idé upplevs 

som extraordinär. Chef-B säger även att en belöning som finns är att idélämnaren 

belönas genom att få vara med och utveckla idén.  

4.3 Företag C 

4.3.1 Presentation - Företag C 

Företag C är ett tjänsteföretag som finns på många platser i Sverige. På 

lokalavdelningen har företag C 50 anställda. 

 Chef-C är chef för avdelningen och har ett totalt resultatansvar för den lokala 

anläggningen. Inom organisationen möter alla kunden i sitt dagliga arbete, även 

chef-C. Chef-C är högsta lokala chef för de 50 anställda och har arbetat i 

företaget mindre än 2 år.   

 Catarina arbetar som avdelningsansvarig men arbetar också direkt med att möta 

kunder. En skillnad mot de som inte är avdelningsansvariga är att Catarina har 

personalansvar för en mindre personalgrupp och har mer ansvar för att planera 

verksamheten. Catarina har arbetat mer än 5 år i företaget.  

 Cecilia är även hon ansvarig för en mindre personalgrupp men träffar precis 

som Catarina kunder varje dag. Cecilia har arbetat ca 3 år inom företaget i olika 

positioner.  

Både Catarina och Cecilia tycker att det är viktigt att få dela med sig av sina idéer 

eftersom de båda vill förbättra. Cecilia utvecklar och berättar att hon vill förbättra för 

både sig själv, sin arbetsplats och för kunderna. 

Hur en idé ska definieras är något som varierar inom företag C. Catarina beskriver en 

idé som någonting positivt som tillför företaget något, som antingen gör att de säljer 

mer eller får tillbaka kunderna oftare. Cecilias menar att en idé är något som ska leda till 

någonting bättre, hon berättar vidare att det inte behöver vara någonting storslaget. 

Chef-Cs bild av vad en idé är handlar om att en idé alltid ska inspirera, den behöver inte 

nödvändigtvis vara bra men det ger en bild av kreativitet och nytänkande. 

De mått som organisationen har för att mäta hur det går är ekonomiska mått och 

kundnöjdhet. Att organisationen använder ekonomiska mått är något som både Cecilia 

och Catarina är medvetna om, däremot visste de inte om att organisationen även mäter 

kundnöjdhet. Båda medarbetarna anser dock att de ekonomiska måtten är bra och att 

organisationen mäter rätt saker. Idag finns det inga klara strukturer inom företaget för 

medarbetarnas utveckling.  
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4.3.2 Innan idén tas tillvara – Företag C 

Både Catarina och Cecilia känner att de är motiverade att lämna idéer. Cecilia känner 

sig motiverad för att hon tillbringar mycket tid på arbetet och vill att arbetsplatsen ska 

fungera. Hon menar att en fungerande arbetsplats leder till att det blir lättare för henne 

att utföra sitt arbete och det blir nöjdare kunder. Catarina anser att organisationen är 

inriktat på utveckling, hon utvecklar och säger: ”Det beror ju mycket på vad man har 

för chef som tycker om att förändra, och det gör våran chef som kommer med mycket 

idéer själv och jag tror att det smittar av sig till andra”. De idéer som bestäms ska 

genomföras i organisationen blir verkligen verkställda enligt Catarina, vilket även det 

pekar på att organisationen är inriktad på utveckling enligt henne. Motivation för att 

komma med nya idéer kan även triggas av positivt mottagande av andra medarbetares 

idéer menar hon.  

Vidare anser både Catarina och Cecilia att det är en naturlig del av arbetet att komma 

med nya idéer. Denna bild delas inte av chef-C som tror att medarbetarna inte ser det 

som en naturlig del av arbetet att komma med nya idéer.  

De vanligaste idéer som Catarina och Cecilia kommer med är enligt dem själva idéer 

som ska resultera i att organisationen säljer mer och som samtidigt gynnar kunden eller 

småsaker som kan genomföras direkt. ”Vi skulle ju inte vara så många som jobbar här 

om företaget gick skitdåligt… så att det måste ju bli bättre så att vi ska kunna behålla 

jobbet” säger Cecilia om varför det är viktigt att hela tiden komma med nya idéer. Chef-

C anser att de idéer som medarbetarna oftast kommer med handlar om att göra arbetet 

mer effektivt eller tjäna mer pengar. Vidare anser chef-A att det även kommer idéer som 

handlar om att göra kunden nöjdare men att det främst är idéer som underlättar 

medarbetarnas eget arbete som är vanligast.  

Idéer kan även komma från organisationens kunder enligt Catarina. Dessa idéer 

framkommer ofta i interaktionen med organisationens medarbetare som möter kunden. 

Catarina utvecklar och säger att ”det är ofta med kunderna man får en idé – Varför har 

ni gjort så där? … ja just det, varför har vi gjort så, det har jag inte tänkt på och då får 

man en idé.” Dessa idéer blir ofta mer prioriterade enligt Catarina, speciellt om det är 

flera kunder som sagt samma sak. Det finns även möjlighet för kunderna att delge 

organisationen sina tankar på blanketter som finns tillgängliga för dem. Dessa 

blanketter tas sedan upp på ledningsmöten om de innehåller någon bra idé enligt 

Catarina, hon påpekar dock att detta inte sker systematiskt. 

När Catarina och Cecilia får en idé bollar de ofta den med kollegor eller chefen. De 

anser även att det är vanligt att medarbetarna bollar idéer med sin närmaste chef, vilket 

innebär att det inte nödvändigtvis är den högsta chefen som medarbetarna bollar idéer 

med. De tillfällen som finns för att bolla idéer är enligt Catarina vid olika möten som 

sker under året eller vid fikarasterna. Dock menar hon att nya idéer gärna hade fått vara 

en stående punkt under dessa möten för att uppmärksamma vikten av nya idéer. Att 

kunna bolla idéer med chefen är lätt och medarbetarna ”hugger bara chefen vid första 

bästa tillfälle” enligt Cecilia. Denna bild av att medarbetarna lätt kan diskutera sina 

idéer med chefen stärks av chef-C som uppfattar att medarbetarna ofta diskuterar idéer 

med denne, chef-C hoppas även att medarbetarna uppfattar att det uppmuntras.  

När väl en idé har kommit till medarbetarna vet de om hur de ska gå tillväga för att 

lämna in idén till organisationen. Dock finns det ingen intern marknadsföring om hur 

medarbetarna ska gå tillväga för att lämna in en idé.  
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Alla respondenter i företag C anser att det är lätt att komma med nya idéer och att det 

inte finns några hinder för att göra det. Dock anser Catarina att det finns anledningar till 

varför hon inte delat med sig av idéer till organisationen. Dessa anledningar handlar 

främst om den tillgängliga tiden som måste finnas för att hon ska kunna genomföra 

idéerna, att det inte finns tid för att genomföra en idé är en risk som chef-C är medveten 

om. Det finns även idéer som Cecilia inte delar med sig av, men hon menar att dessa 

idéer är ”dumma idéer” eller idéer som kostar för mycket för att kunna vara realistiska. 

Dock menar hon att det inte finns någon risk att komma med nya idéer, vilket hon anser 

att facket spelar en viktig roll i då ”det aldrig ska vara en risk att ta upp något med 

chefen”. Samtidigt tror chef-C att det faktiskt finns medarbetare som inte vågar dela 

med sig av sina idéer.  

Lokalt anser medarbetarna att organisationen är öppen för deras idéer, däremot har de 

svårt att bilda sig en uppfattning om hur det är nationellt inom organisationen. Cecilia 

säger att ”det har hänt väldigt mycket här sen jag började” vilket stöds av chef-C som 

menar att det har hänt väldigt mycket de senaste 14 månaderna vilket visar på att 

organisationen är inriktad på utveckling.   

 

4.3.3 Hur idén tas tillvara – Företag C 

Cecilia och Catarina beskriver två tillvägagångssätt för att dela med sig av idéer till 

organisationen. Dels sker det genom att de pratar med chefen för att få idén 

implementerad, dels genom att de har friheten att implementera idéer själva. En viktig 

faktor gällande detta är storleksgraden på idén vilket påverkar tillvägagångssättet som 

används för att förmedla idén till organisationen enligt Cecilia. 

Chef-C berättar att medarbetarna har mycket stor självbestämmanderätt, vilket leder till 

att medarbetarna kan genomföra idéer på egen hand. De idéer som medarbetarna kan 

implementera själva är framförallt idéer som håller sig inom organisationens mission 

eller inom de uppsatta ekonomiska gränserna. Cecilia anser att hon har stor 

självbestämmanderätt på arbetet, vilket visas då hon berättar att de nu driver ett 

förändringsarbete där hon får stora möjligheter att bestämma, förutsatt att det inte kostar 

för mycket.  

Utöver det kan medarbetarna direkt vända sig till närmsta chefen för att lämna in nya 

idéer till organisationen. Om den närmsta chefen inte har befogenhet att bestämma 

huruvida idén ska genomföras eller inte, vidarebefordrar denne idén till sin chef. Ett 

vanligt forum för förmedla en idé till sin chef är ledningsmöten, där idéer läggs fram för 

att alla ska kunna diskutera dem, chefen är då den som slutligen bestämmer om idén ska 

genomföras eller inte. Cecilia menar dock att dessa möten gärna hade fått vara 

protokollförda för att möjliggöra uppföljning på det som beslutas. Utöver det finns det 

även en rad andra möten inom organisationen lokalt där idéer kan komma fram, dessa 

möten sker rätt frekvent beskriver Cecilia. 

När väl en idé har kommit in till organisationen upplever medarbetarna att reaktionen 

kan vara lite olika. Catarina menar att idéer oftast mottas positivt men att det kan skilja 

sig eftersom ”det finns ju lite mer infekterade ämnen ”. Samtidigt menar Cecilia att 

organisationens reaktion beror på huruvida idén är bra eller inte, om den är viktig är 

eller inte, samtidigt som chef-C berättar att de implementerar alla bra idéer. Vidare 

menar chef-C att idéer är ”det bästa som finns”. 
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4.3.4 Efter att idén tagits tillvara – Företag C 

När idén har kommit in till organisationen utvärderas den. Utvärderingen går inte till på 

något speciellt sätt säger chef-C, samtidigt som Catarina menar att idéer blir 

genomförda om det är många som tror på idén, speciellt om det är chefen som tror på 

den. Vidare vet inte Cecilia hur utvärderingen går till eller om det finns några speciella 

faktorer som avgör om en idé blir genomförd, men hon säger att kostnaden är en 

avskiljare för om idéer blir implementerade eller inte. Hon utvecklar och säger att det 

som kostar mindre kan de implementera själva medan de idéer som kostar mer måste 

föras vidare till de som kan besluta om idén. Hur de utvärderas när idén väl har nått den 

instans som ska utvärdera vet Cecilia inte, hon säger angående den ”centrala” 

utvärderingen: ”ingen aning om vad som händer eller hur de går tillväga, jag har 

aldrig träffat de här människorna”. En faktor som Catarina nämner är nöjdare kunder 

som kommer tillbaka och samtidigt ”genererar mer pengar”. Detta är även något som 

Cecilia anser då hon nämner att ”fokusen är ju det som gör själva företaget bättre” och 

menar att det framförallt är de saker som kunden ser som blir mer prioriterade än de 

områden som kunden inte ser. Catarina och chef-C menar samtidigt att det inte finns 

något speciellt fokus för att ta tillvara på medarbetarnas idéer. Chef-C anser även att det 

varken finns något mål eller plan för vilka idéer organisationen söker. Inte heller något 

tydligt sätt att utveckla idéer finns inom organisationen. Dock anser Catarina att 

organisationens mål med idéer är att ”få ett bättre ställe” och ”för att sälja mer och 

visa bättre resultat, man vill ju förändra och förbättra”.  

När organisationen har utvärderat idén återkopplar de inget till idélämnaren enligt chef-

C och Cecilia. Chef-C menar samtidigt ”att få implementera en idé från en medarbetare 

eller tillsammans med en medarbetare skapar alltid ansvar och delaktighet”. Detta är 

något som organisationen använder sig av enligt Catarina, som anser att medarbetarna 

får återkoppling gällande sina idéer då de får vara med och driva idén tillsammans med 

någon mer. Det är vanligt att den som kommer med idén är med och genomför den 

enligt henne. 

När medarbetarna har lämnat in en idé finns det inga belöningar för att de lämnat in den, 

enligt chef-C. Samtidigt ser Cecilia att personalfester är en form av belöning och 

Catarina säger att det inte finns några belöningar men att de som gjort något bra ibland 

kan bli uppmärksammade. Cecilia och Catarina framhäver att belöningar absolut inte är 

viktigt, men om de skulle välja vilken typ av belöning som är attraktiv är det pengar och 

för Catarina är det även uppmärksamhet som önskas.  

Efter att en idé har implementerats lyfts den inte fram till övriga organisationen menar 

chef-C. Cecilia håller med men säger även att andra bra lokala delar i organisationen 

kan lyftas fram om de har gått bra för dem med uppmuntran att ta efter.  

 

5 Analys 
Vi kommer utifrån de 12 påverkansfaktorer vi identifierat från tidigare studier 

analysera vårt empiriska material. Vidare kommer vi även diskutera sex andra områden 

som inte är direkt relaterade till de identifierade påverkansfaktorerna.  
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5.1 Ledningens roll 
Hur idéer blir bemötta av chefen och att cheferna finns tillgängliga för att ta emot idéer 

från medarbetarna är viktigt enligt van Dijk och van den Ende (2002, s. 390). 

Bemötandet från chefer är något som chef-A poängterar som viktigt då denne menar att 

ett felaktigt bemötande kan resultera i att klimatet inte upplevs som öppet samtidigt som 

denne säger att det är lätt att trycka ner en medarbetare som responsen inte är bra. Även 

att chefen ska finnas tillgänglig är viktigt enligt Björn som menar att om chefen inte 

finns tillgänglig kan detta upplevas som ett hinder till att lämna in en idé.  

Leach et al. (2006, s. 336-348) menar att ledningens stöd för hela förslagssystemet 

påverkar den upplevda framgången med förslagssystemet och om lärandekulturen är låg 

blir ledningens stöd än mer vitalt för framgången för förslagssystemet. Samtidigt menar 

van Dijk och van den Ende (2002, s. 389-390) att ledningen måste uppmuntra kreativitet 

och initiativ från medarbetarna för att ta tillvara på deras idéer. Inom företag A kan alla 

medarbetare prata med chefen om en idé. Anna anser att det uppmuntras att prata om 

idéer vid specifika möten men Anders anser att det skulle kunna uppmuntras lite mer än 

vad de gör idag. I företag B anser Billy och chef-B att det uppmuntras att prata idéer 

med chefen, vilket Björn inte håller med om. Dock anser de att det är lätt och vanligt att 

medarbetarna pratar idéer med sin närmaste chef. Vidare försöker även chef-B att 

omvandla det gnäll som kan komma från medarbetarna till ett förslag genom att 

uppmuntra medarbetarna att komma med förslag istället för gnäll. Vidare berättar Billy 

och chef-B att idéer mottas och uppmuntras olika beroende på vem som är den närmaste 

chefen. I företag C pratar medarbetarna ofta om idéer med sin närmaste chef, vilket de 

anser vara lätt. Catarina anser dock att nya idéer gärna hade kunnat få vara en 

återkommande punkt på deras regelbundna möten. Att det är lätt att prata om idéer med 

sin närmaste chef stöds av chef-C som säger att medarbetarna ofta diskuterar idéer med 

denne, samtidigt som chef-C hoppas att medarbetarna anser att det uppmuntras att prata 

idéer med denne. Det verkar som att de flesta medarbetarna i de företag som vi har 

undersökt tycker att det är lätt att prata idéer med sin chef, vilket kan kopplas till van 

Dijk och van den Ende (2002, s. 389-390) som menar att möjligheten för medarbetarna 

att bolla idéer är viktigt för att ta tillvara på medarbetarnas idéer.  Vidare anser 

medarbetarna att det uppmuntras att komma med idéer, vi tolkar det som att ledningen 

uppmuntrar initiativ från medarbetarna. Detta skulle även kunna tolkas som att 

ledningen stödjer förslagssystemet genom att möjliggöra för medarbetarna att enkelt 

kunna lämna in idéer samt att uppmuntra att detta sker. Medarbetarna beskriver även att 

de ofta pratar idéer med sin chef vilket skulle kunna vara ett resultat av att ledningen 

stöder förslagssystemet.  

Företagets fokus, som bestäms av ledningen är även det viktigt enligt van Dijk och van 

den Ende (2002, s. 390), där de beskriver att organisationens fokus bör vara brett då 

detta leder till att fler idéer tas upp i organisationen. Företag As fokus lokalt är det som 

är problem enligt medarbetarna, samtidigt som chef-A menar att fokus handlar om det 

som är aktuellt just då. Inom företag B finns det inget speciellt fokus, förutom de 

satsningarna som utförs inom specifika områden, exempelvis miljö. I företag C beskrivs 

deras fokus som det som gör företaget bättre av en medarbetare, medan de andra 

respondenterna i företag C menar att det inte finns något fokus. Med bakgrund av detta 

är det svårt att säga vilket fokus eller brist på fokus företagen vi studerat har. 

Kommunikationen kring vilket fokus som finns är bristande.  

I de företag vi studerat är en av de vanligaste metoderna för att dela med sig av sina 

idéer att berätta idén för chefen. När detta är fallet menar vi att ledningens roll blir än 
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viktigare för förslagssystemet än i företag som förlitar sig i högre utsträckning till 

interaktiva system eller liknande.  

5.2 Belöningar 
I de företagen vi studerat förekommer inga monetära eller materiella belöningar. 

Medarbetarna i företag A och B menar att detta inte heller något som är viktigt för dem, 

medarbetarna i företag C menar dock att monetära belöningar är attraktivt för dem. I 

företag B och C finns inget belöningssystem enligt cheferna. En medarbetare i företag B 

menar att denne tror att de som kommer med idéer blir belönade indirekt genom 

lönekuvertet och arbetstrygghet. Den andra medarbetaren i företag B menar att företaget 

belönar idéer genom uppmärksamhet. I företag C tycker den ena medarbeten 

personalfester är en typ av belöning (som vi förstår det är denna inte direkt kopplad till 

att de kommit med någon specifik idé) den andra medarbetaren lyfter fram att den som 

kommer med någon bra idé kan bli uppmärksammad. Chefen och en av medarbetarna i 

företag A lyfter fram att de belönar idéer i företag A genom bekräftelse eller 

uppmärksamhet. För medarbetarna i företag A är det också bekräftelse som är attraktivt 

som belöning. Ingen av respondenterna i vår studie lyfter fram bristen på belöning som 

en anledning till varför de inte delar med sig av sina idéer till organisationen. Ekvall 

(1971, s. 51-68) konstaterar samma sak, att det är ytters få som väljer att inte lämna in 

sin idé till organisationen på grund av att belöningen är för liten. Frese et al. (1999, s. 

1150), Fairbanks och Williams (2001, s. 68-73) samt Leach et al. (2006, s. 336-348) 

menar att belöningar påverkar antalet idéer som kommer in positivt.  van Dijk och van 

den Ende (2002, s. 390-391) lyfter fram att det finns problematik med belöningar, 

framförallt att monetära belöningar kan leda till mindre idéutbyte mellan medarbetarna. 

Då inget av företagen vi studerat arbetat systematiskt med belöningar är det svårt att 

ställa våra resultat i förhållande till forskningen som säger att belöningar påverkar 

antalet inlämnade idéer positivt. Det som är intressant är att bekräftelse upplevs som en 

eftertraktad belöning och att denna typ av belöning inte har samma risk för negativa 

bieffekter som monetära belöningar. Med bakgrund av detta skulle det vara gynnsamt 

för företagen vi studerat att mer systematiskt arbeta med belöningar i form av 

uppmärksamhet. Detta bör ge en positiv effekt på förslagssystemen och inte innebära 

samma risk för negativa bieffekter som monetära belöningar.  

5.3 Feedback – både från ledningen och medarbetare 
Inom alla företag bollar medarbetarna idéer med varandra, men i företag A och företag 

B skulle det kunna uppmuntras mer från ledningen. Inom företag B är det lätt att bolla 

idéer med både medarbetarna och chefen. Chefen i företag B lyfter fram att denne fått 

höra från medarbetare att företag B är speciellt för att medarbetarna naturligt delar med 

sig av sin kunskap till varandra.  Vad gäller chefernas roll menar medarbetarna och 

chefen i företag B att idé-bollande uppmuntras olika beroende på vem som är chef inom 

företaget. Inom alla företag vi undersökt lyfter också medarbetare och chefer fram att de 

tror att idébollande är viktigt, då det både kan ge bekräftelse och nya infallsvinklar. 

Detta är i linje med vad Ekvall (1971, s. 181) som beskriver att många diskuterar sina 

förslag innan de delar med sig av dem till organisationen. En något annan typ av 

feedback är den återkoppling en medarbetare får när denne lämnar in en idé. I de företag 

vi studerat skiljer sig detta delvis. I företag A menar samtliga respondenterna att 

återkopplingen till den som lämnar in en idé skulle kunna bli bättre. Björn i företag B 

menar att företaget alltid återkopplar till idélämnaren, Billy är mer osäker på om det 

verkligen är på detta viset och chef-B menar att återkopplingen har brister. I företag C 

sker ingen återkoppling enligt respondenterna men Catarina menar samtidigt att 
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medarbetaren som kommer med idén oftast får vara med och driva idén själv. Detta 

menar hon är en form av återkoppling då medarbetaren själv är med i processen. Anders 

i företag A lyfter fram att om det var en bättre återkoppling skulle det vara mer 

motiverande att lämna in idéer. 

Både van Dijk och van den Ende (2002, s. 389-391) samt Leach et al. (2006, s. 336-

346) lyfter fram att feedback har en positiv påverkan på idésystemet.  Med bakgrund av 

teorin menar vi att det finns en utvecklingspotential i återkopplingen från organisationen 

till idélämnaren i samtliga våra studieföretag. Vidare finns det också en möjlighet att i 

större utsträckning uppmuntra idébollande i företag A och B, detta menar vi skulle göra 

det tydligare för medarbetarna att idébollande uppfattas som något positivt från 

ledningens sida. Leach et al. (2006, s. 336-346) menar att vem som ger feedback inte 

påverkar. Det är något vi inte undersökt närmare men vi menar att det inte är omöjligt 

att vem som ger feedback kan påverka mer i informella system. Att vi anser att det kan 

vara på detta viset påverkas i hög grad av att chefen spelar en viktigare roll som 

idémottagare i de företag vi studerat. Fairbank och Williams (2009, s. 68-73) lyfter fram 

att förslagssystem bör präglas av en interaktiv process. Med bakgrund av detta är det 

viktigt att både återkopplingen på inlämnade idéer och feedback när medarbetaren 

funderar över en idé fungerar i organisationen. Vidare menar vi att detta gör det än 

viktigare för företag A och B att lyssna på medarbetarna och uppmuntra idébollande. En 

anledning till att medarbetarna i företag C uppfattar att företaget uppmuntrar 

idébollande i högre utsträckning kan vara att chefen i företag C upplevs som väldigt 

intresserad av idéer och kommer med väldigt mycket idéer själv. Detta är också i linje 

med att respondenterna i företag B anser att idébollandet skiljer sig i stor utsträckning 

beroende på vem som är chef.  

En intressant faktorer är det som Catarina lyfter fram att om medarbetaren är med och 

utvecklar sin idé är detta en form av återkoppling. Detta är något vi inte tidigare sett 

nämnas i litteraturen. Det är också intressant att notera att synen på om organisationen 

återkopplar skiljer sig mellan respondenterna inom samma företag, en djupare förståelse 

till varför denna skillnad finns vore intressant. Det finns flera möjliga orsaker, vi menar 

att den mest närliggande förklaringen är att det påverkas i hög utsträckning av den 

närmaste chefen då denne spelar en avgörande roll i det informella sättet att ta tillvara 

på idéer som är dominerande i företagen vi studerat.   

5.4 Resurser för att möjliggöra idéer 
I samtliga de företag vi studerat lyfts ekonomi fram som en faktor som avgör om idéer 

bli implementerade eller ej. Det är otydligt hur idéer utvärderas i de företag vi studerat 

och det är också otydligt hur företagen vidareutvecklar medarbetarnas idéer. Frese et al. 

(1999, s. 1141) lyfter fram just dålig ekonomisk situation som ett hinder för förslag att 

utvecklas. Robinson och Schroeder (2009, s. 29-30) lyfter fram att idésystem bör 

fokusera på småidéer och Leach et al. (2006, s. 336-346) lyfter fram att system som ofta 

fokuserar på små idéer är mer framgångsrika. Det är också tydligt att de idéer som 

implementeras mest i de företag vi studerat är små idéer. Att det är billigare att 

implementera dessa idéer är antagligen en faktor. En annan faktor som våra 

respondenter lyfter fram är att idéer som rör mindre saker, kan det oftare fattas beslut 

om att implementera enklare och snabbare (genom att den närmaste chefen beslutar eller 

att medarbetaren har självbestämmande att implementera). De företag vi studerar 

förlitar sig till stor del på det informella sättet för att ta tillvara på medarbetarnas idéer 

och det saknas också tydlighet hur idéer utvärderas och utvecklas. Detta gör att det 

också är otydligt vilka resurser som finns för att möjliggöra idéer. Det som står klart är 
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dock att kostnader är en begränsande faktor för vilka idéer som implementeras. En 

annan intressant aspekt lyfter Björn i företag B fram. Björn beskriver att det kan vara 

avgörande med timingen för hur en idé ska motas i organisationen. Detta är också något 

som nämns av chefen i företag A som menar att timingen påverkar vilka idéer som 

implementeras. Två begränsande resurser är alltså tid och ekonomi.  

5.5 Planering och mål 
Frese et al. (1999, s. 1150), Leach et al. (2006, s. 336-346) och Ekvall (1971) menar att 

planeringen av förslagssystemet påverkar systemet. Företag A har nyligen lanserat ett 

gemensamt centraliserat förslagssystem och detta verkar relativt välplanerat, vidare 

verkar det vara en tydlig ambition att ta tillvara på medarbetarnas idéer vid möten. Att 

medarbetarna har möjlighet att implementera vissa idéer själv verkar också detta vara ett 

planerat arbetssätt. Hur chefer i organisationen fungerar som idémottagare, hur idéer 

utvärderas, utvecklas och återkopplas verkar mer oplanerat. Detta bör ses med bakgrund 

av att det vanligaste sättet att ta tillvara på medarbetarnas idéer i företaget är att 

cheferna fungerar som idémottagare. I företag B finns det välplanerade sätt för att ta 

tillvara på idéer inom miljöområdet. Precis som inom företag A verkar det också 

planerat att medarbetarna själva ska kunna implementera idéer själva. Vårt intryck är 

också att det delvis är tydligare att det är chefernas ansvar i företag B att fungera som 

idémottagare men samtidigt verkar det skilja sig mellan cheferna hur detta fungerar.  I 

företag C verkar det var planerat att det är genom cheferna som idéer tas upp i 

organisationen och att vissa idéer ska kunna implementeras själv av medarbetaren. Dock 

verkar utvärdering, återkoppling och utveckling oplanerat.  

De tre företagen vi studerat skiljer sig delvis i vilket fokus de har för att söka idéer hos 

medarbetarna. I företag A uppger en medarbetare att fokus lokalt är på problem och 

chefen menar att fokus är på det som är aktuellt, den tredje medarbetaren känner inte till 

något egentligt fokus. I företag B är respondenterna överens om att det inte finns något 

tydligt fokus mer än att idéer söks inom visa speciella områden som miljö (detta då 

deras miljölicensiering kräver detta). I företag C är fokus enligt en av medarbetare det 

som är positivt för företaget och den andra medarbetaren samt chefen menar att det inte 

finns något specifikt fokus. van Dijk och van den Ende (2002, s. 390) lyfter i sin modell 

fram att fokusen organisationen har för vilka idéer de tar till sig av medarbetarna 

påverkar. Robinson och Schroeder (2009, 29-30) lyfter fram att fokus bör vara på små 

idéer. Med bakgrund av våra respondenters svar saknas antingen ett tydligt fokus för 

vilka idéer organisationerna söks eller är kommunikationen av detta fokus bristande. 

Hur detta i sin tur påverkar medarbetarna är svårt att veta. Vi menar att det inte är 

osannolikt att det leder till en viss tveksamhet hos medarbetarna kring vilka idéer som 

organisationen söker. Leach et al. (2006, s. 336-346) menar att planering av systemet 

leder till att fler idéer lämnas in. Fokusen menar vi är en del i planeringen och med 

bakgrund av detta skulle ambivalensen om organisationens fokus påverka antalet 

inlämnade idéer negativt. Samtidigt är det inte omöjligt att tänka sig att bristen på fokus 

gör att vissa idéer som hade fallit utanför ett eventuellt fokus nu kommer fram.  

Vi menar att det är en skillnad mellan fokus och mål. Mål är vad som vill uppnås och 

fokus är inom exempelvis vilket område idéer eftersöks. van Dijk och van den Endes 

(2002, s. 389-391) menar att målet med förslagssystemet kommer att påverka systemet 

och vilka idéer som lämnas in. I det företag vi studerat finns få tydliga mål med deras 

förslagssystem men det verkar som organisationens övergripande mål påverkar 

förslagssystemet. Med bakgrund av van Dijk och van den Ende menar vi att det finns 

anledning att tro att om det fanns tydligare mål med förslagssystemen i våra fallföretag 
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skulle detta påverka idéerna som kom in och förslagssystemet. Denna åsikt menar vi 

också stärks av Leach et al. (2006, s. 336-346) som menar att planeringen av 

förslagssystemet kommer leder till positiv effekt på den upplevda framgången med 

systemet. 

Sandström och Björk (2010) menar att det är viktigt att hänsyn tas till att det finns 

kontinuerliga och diskontinuerliga idéer redan vid planeringen av ett förslagssystem. 

Detta är något som inget av de företag som vi studerat lyfter fram, däremot nämns att 

olika förslagssystem kan vara riktade för att ta emot en viss typ av idé. Ett exempel på 

det är företag B, som nämner att de har specifika förslagssystem för att ta tillvara på 

miljöfrågor inom organisationen. 

Sammanfattningsvis menar vi att samtliga företag vi studerat skulle kunna utveckla hur 

de tar tillvara på idéer genom att förbättra sin planering och ha tydligare mål och fokus. 

Detta menar tidigare forskning inom området skulle påverka förslagssystemen positivt.  

5.6 Tillgänglighet till systemet 
Tillgängligheten till förslagssystemet skiljer sig för olika typer av idéer. Gemensamt för 

medarbetarna i de företag vi intervjuat är att dem uppfattar det som lätt att dela med sig 

av sina idéer. Detta gäller framförallt att dela med sig av sin idé till chefen vilket är det 

vanligaste sättet att dela med sig av sin idé till organisationen. Anders lyfter fram en 

intressant aspekt, han menar att det är lätt att dela med sig av idén till chefen men att det 

är svårt att få den vidare i organisationen. När en idé handlar om något centralt inom 

organisationen tar Björn kontakt med lämplig kollega för att föra den vidare. I företag C 

nämner medarbetarna att de måste ta kontakt med sin närmaste chef för att denne senare 

ska föra idén vidare till övriga organisationen. van Dijk och van den Ende (2002, s. 390) 

menar att ett tillgängligt förslagssystem ökar antalet idéer som kommer in till 

organisationen. Denna svårighet för medarbetarna att föra en idé vidare inom 

organisationen kan möjligtvis påverka vilken typ av idé som är vanligast inom 

organisationen och även antalet idéer som kommer in till organisationen.  Frese et al. 

(1999, s. 1141) menar att det finns en risk i att bra idéer stannar lokalt och aldrig tar sig 

vidare till övriga organisationen. Detta kan visa sig vara en risk i dessa företag om 

personen med en bra idé inte har möjlighet att föra denna idé vidare till övriga 

organisationen. Sandström och Björk (2010) tar upp att de förslagssystem som finns 

idag inte nödvändigtvis tar tillvara på alla typer av idéer och att typen av idé bör avgöra 

hur idén tas tillvara på av organisationen. Detta är något som syns tydligt då flera 

respondenter inom alla företag i vår studie upplever att det finns svårigheter med att 

förmedla en idé till hela organisationen samtidigt som de upplever det som lätt att 

förmedla en idé inom den lokala arbetsplatsen. 

5.7 Vad mäter organisationen 
Våra tre fallföretag mäter alla kundnöjdhet och företag A och C mäter även lönsamhet. 

Företag B skiljer sig lite då de fokuserar på marknadsutveckling snarare än lönsamhet. 

Vad som mäts i respektive organisation är respondenterna relativt samstämmiga om det 

finns alltså en gemensam förståelse i varje företag om vad som mäts. Det råder inte en 

lika stor samstämmighet om målen som respektive organisation har för att ta tillvara på 

medarbetarnas idéer. I företag A och C menar cheferna att det inte finns några direkta 

mål med att ta tillvara på idéer från medarbetarna och i företag B menar chefen att målet 

är utveckling. Gemensamt för våra tre fallföretag är att idéerna som kommer fram 

handlar till stor del om att göra det bättre för kunden och att förenkla processer. I 

företag C lyfter medarbetarna också fram att de kommer med idéer för att de vill att de 
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ska gå bra för företaget. Detta menar vi visar på att de övergripande målen i 

organisationen om kundnöjdhet och lönsamhet (marknadsandel i företag B) till stor del 

påverkar vilka idéer som kommer upp. Framförallt verkar mycket idéer i alla företag 

handla om hur det går att förbättra för kunden vilket torde påverka kundnöjdheten. I 

företag C lyfter medarbetarna fram att de kommer med idéer som gör att de ska gå 

bättre för företaget vilket kan relateras till lönsamhet. I företag A är kopplingen mellan 

idéer och lönsamhetsmålen inte lika tydliga. Företag Bs fokus på marknadsandelar ser 

vi inte heller någon tydlig koppling till i de idéer som kommer upp. Robinson och 

Schroeder (2009, s. 29-30) lyfter fram att det är viktigt för ett högpresterande idésystem 

att organisationen mäter rätt saker. Vi menar att det verkar finnas ett samband mellan 

vilka idéer som lämnas in och vad som mäts, dock är det inte helt tydligt hur detta 

samband ser ut. Robinson och Schroeder diskuterar att rätt saker ska mätas och om 

företagen vi studerar mäter rätt saker är svårt att veta då detta inte varit fokus i vår 

studie. Det som dock går att notera är att medarbetarna i de företag vi studerat är 

motiverade att komma med idéer. Fairbank och Williams (2001, s. 68-73) nämner att 

motivation är som högst när individuella prestationer leder till positiva resultat för 

personen. De utvecklar och nämner att en förutsättning för att en prestation ska kunna 

leda till ett positivt resultat är att det måste finnas mätmetoder för att kunna 

uppmärksamma prestationen. Med bakgrund av detta borde alltså de organisationer vi 

studerat mäta faktorer som gör att medarbetarna blir motiverad. I företag C menar 

respondenterna att de motiveras av att göra det bättre för dem själva och kunderna. 

Samtidigt som organisationen anser att deras kundrecensioner är ett viktigt mått. Utöver 

det nämner Billy att denne känner sig motiverad av att bidra till organisationen. 

Samtidigt nämner Cecilia att hon känner att det är viktigt att komma med nya idéer för 

att arbetet ska finnas kvar. Anders känner att han vill kunna bidra till organisationens 

utveckling. Sammanfattningsvis verkar det som att de motiveras av en vilja om att det 

ska gå bra för organisationen. Med bakgrund av detta menar vi att vi inte tydligt kan se 

den koppling som Fairbank och Williams lyfter fram. Dock går det givetvis att vara 

olika grader av motiverade och det är inte omöjligt att tänka sig att om det blev en 

tydligare koppling mellan prestation och positiva resultat för individen skulle 

motivationen öka än mer. Detta är dock ingenting vi har sett tecken på i vår studie.  

5.8 Jobbdesign 
I företag A lyfter Anders fram bristen på tid som ett hinder för honom att komma med 

idéer. Han menar att det finns för lite tid för att fundera över nya idéer, idéer 

uppkommer ofta när det finns tid för reflektion. Vidare menar han också att tänka på 

idéer kan ta tid från det dagliga arbetet och då blir de ordinarie arbetsuppgifterna 

lidande. Chefen i företag A lyfter också fram att i undantagsfall kan det hända att 

medarbetare lägger för mycket tid att fundera på idéer. I företag C lyfter en medarbetare 

fram att bristen på tid i kombination med det faktum att om denne kommer med en idé 

får denne ofta genomföra den själv gör att det hänt att denne valt att inte dela med sig av 

en idé vid en viss tidpunkt. Ekvall (1971, s. 15) visar på att just risken för mer arbete 

som en anledning till varför medarbetare väljer att inte dela med sig av en idé.  Billy i 

företag B lyfter också fram att tid kan vara ett hinder för att dela med sig av idéer. Den 

som diskuterat liknande problematik som detta med tid är Frese et al. (1999, s. 1141) 

som i sin studie berör systemhinder. Vi menar att brist på tid skulle kunna vara ett 

hinder.  

I företag A lyfter medarbetarna och chefen fram att det är den centrala 

utvecklingsavdelningen som har huvudansvaret för utvecklingen inom företaget. I våra 

intervjuer har vi inte ställt någon fråga om vem som har ansvar för utvecklingen i 
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företaget. De andra företagen vi studerat har inte heller på samma sätt lyft fram någon 

viss del i organisationen som huvudansvarig på samma sätt (antagligen delvis för att vi 

inte frågat). Hur detta påverkar idéerna i organisationen är intressant att fundera kring. 

Robinson och Schroeder (2009, 29-30) lyfter fram att i högpresterande idésystem hålls 

medarbetare och chefer ansvariga för sin roll i idéprocessen. Vi menar att med bakgrund 

av detta är det inte omöjligt att tänka sig att denna tydliga syn, att det är 

utvecklingsavdelningen som har huvudansvaret för utvecklingen, gör att vissa 

medarbetare känner att det inte är deras ansvar att utveckla företag. I företag A är 

medarbetarna överens om att det är en naturlig del av arbetet att komma med idéer och 

detta står ju då delvis i motsats till vår tanke. Dock skulle andra aspekter också kunna 

påverka, som individuella karaktärsdrag hos våra respondenter, hur länge de arbetat i 

företaget eller deras närmaste chef. Vi menar att det finns anledning att fundera kring 

och kanske i framtiden studera hur ansvarsförhållandet för utveckling i organisationen 

påverkar andra delar inom organisationen.  

Frese et al. (1999, s. 1141) beskriver att det kan innebära ett hinder för organisationen 

att medarbetarna implementerar en idé utan att föra idén vidare till övriga 

organisationen. Detta gör att organisationen bör hitta ett sätt för att ta tillvara på dessa 

idéer utan att medarbetarnas självbestämmande inskränks. Då det inte framgår om 

huruvida denna idéspridning sker inom de organisationer vi har studerat, menar vi att 

denna risk skulle kunna påverka den upplevda framgången av organisationernas 

förslagssystem samt den upplevda mängden mottagna och implementerade idéer.  

Frese et al (1999, s. 1141) beskriver även att komplexitet i arbetet och kontroll i arbetet 

inte påverkar antalet idéer som medarbetarna lämnar in. Samtidigt menar Fairbank och 

Williams (2001, s. 68-73) att medarbetarna blir motiverade när de tror sig klara av 

uppgiften de ställs inför. Då alla företag i vår studie nämner att självbestämmandet i 

arbetet är stort, skulle detta kunna påverka hur medarbetarna ser på möjligheten att klara 

av uppgiften själva och således öka medarbetarnas motivation. Detta är dock inte något 

som medarbetarna nämner direkt. Vidare har vi inte funnit någonting som tyder på att 

komplexiteten i arbetet skulle påverka hur många idéer som lämnas in till företaget. 

5.9 Kännedom 
I företag C marknadsförs inte möjligheterna att lämna idéer på något speciellt sätt men 

medarbetarna vet hur de ska göra för att dela med sig av sin idé. Medarbetarna i företag 

B känner också till hur de ska dela med sig av sina idéer. Vidare menar de att inom 

enstaka områden marknadsförs det att det går att lämna in idéer, exempelvis inom miljö, 

i övrigt är det upp till chefen att marknadsföra att denne är öppen för idéer. Billy lyfter 

också fram att hur medarbetaren kan dela med sig av sina idéer inte är någon naturlig 

del av introduktionen av nyanställda. Chefen i företag B menar också att det är 

chefernas ansvar att marknadsföra möjligheten att dela med sig av idéer. I företag A vet 

medarbetarna hur de ska dela med sig av idéerna och det centrala systemet för att ta mot 

idéer marknadsförs på intranätet. Leach et al. (2006, s. 336-346) menar att kännedomen 

om förslagssystemet påverkar framgången.  Detta ligger nära van Dijk och van den 

Ende (2002, s. 390) som menar att otillgängliga förslagssystem kommer leda till 

minskat deltagande. Det intressanta i vår studie är att kännedomen om hur medarbetaren 

kan dela med sig av sina idéer verkar god (bland respondenterna) men 

marknadsföringen verkar bristfällig framförallt i företag C. Vi menar att det är troligt att 

marknadsföringen av ett informellt system (dela med sig av idén till chefen) också till 

stor del är informell. Ett centraliserat förlagssystem tror vi ofta marknadsförs tydligare i 

formella kanaler. Vi menar att detta göra att upplevelsen av marknadsföringen kan skilja 
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sig. Detta menar vi dock inte behöver betyda att det inte kan finnas fördelar med att 

marknadsföra även informella sätt att ta upp idéer på ett tydligare sätt.  Vidare menar vi 

att om det finns flera parallella system (som i företag A och B) blir det extra viktigt att 

marknadsföra vilket system som ska användas för vilka idéer, detta för att göra det 

tydligare för medarbetarna.  Detta är samma typ av problematik som Ekvall (1971, s. 

15) lyfter fram med att dålig kännedom om systemet kan leda till missuppfattningar.  

5.10 Lärandekultur 
Inom företag A och B finns tydliga strukturer för hur företaget hjälper medarbetarna att 

utvecklas, detta är något som saknas inom företag C. I företag B lyfter chefen fram att 

medarbetare har berättat för honom att de tycker företag B är annorlunda mot andra 

företag för att medarbetarna naturligt delar med sig av sina erfarenheter. Leach et al. 

(2006, s. 336-346) menar att en stark lärandekultur påverkar den upplevda framgången i 

förslagssystemet. Vidare menar van Dijk och van den Ende (2002, s. 389-391) att en 

miljö i organisationen som präglas av anpassning och förändring gör att medarbetarna 

förstår att organisationen är inriktad på utveckling. Just inriktningen på utveckling lyfter 

medarbetarna i företag C fram. Cecilia och chefen i företag C menar att deras syn på 

organisationen som inriktad på utveckling grundar sig i att det har skett mycket 

förändringar på det lokala kontoret under den senaste tiden. Med bakgrund av detta är 

det svårt att se något tydligt samband mellan lärandekultur och hur organisationerna tar 

tillvara på medarbetarnas idéer. Det är en intressant vinkel som Leach et al. (2006, s. 

335-336) lyfter fram och vi menar att det i ett företag med mycket lärande måste vara 

svårt att särskilja vad som är förslag och vad som är kunskapsutbyte (lärande). van Dijk 

och van den Ende (2006, 389-391) tar också upp att hur medarbetarna blir bemötta av 

ledningen när de kommer med idéer påverkar förslagssystemet. Detta är något som flera 

av våra respondenter gett utryck för att de anser att organisationen är öppen för deras 

idéer för att de blir positivt bemötta när dem diskuterar idéer med sina chefer.  

5.11 Utformning av systemet 
Som vi nämnt i vår teoridel finns det få försök att klassificera olika typer av förslags 

eller idésystem. De tre företag vi studerat är i mycket lika kring hur de tar tillvara på 

medarbetarnas idéer men det finns också skillnader. I samtliga företag är dem två 

vanligaste sätten att ta tillvara på medarbetarnas idéer antingen genom att någon chef tar 

emot idén (oftast den närmaste chefen) eller att medarbetaren själv har möjlighet att 

implementera idén. I företag A finns det också ett centraliserat förslagssystem samt att 

detta företag också söker idéer aktivt hos medarbetarna i vissa frågor vid möten. Företag 

B har enligt respondenterna speciella system dedikerade för att ta tillvara på idéer 

rörande specifika ämnen, det ämne som respondenterna lyfter fram är miljö.  

Det förstnämnda sättet att medarbetarna själva har möjlighet att implementera idéer är 

något som tidigare litteratur inom området inte berör i någon större utsträckning. 

Varken Leach et al. (2006) eller Sandström och Björk berör denna metod i sina 

klassificeringar av förlagssystem. Den som nämner detta är Frese et al. (1999, s. 1141) 

som menar att om det finns hinder för att dela med sig av idéer till organisationen finns 

det en risk att medarbetaren implementerar idén själv. En aspekt av detta är att när 

medarbetaren implementerar idén själv är det svårt för andra inom företaget att dra nytta 

av den, detta är något som våra respondenter inte lyft fram. Denna problematik är något 

som är viktigt att fundera över. En positiv effekt av att medarbetarna själva kan 

implementera idéer är att de kan känna större ansvar för sitt arbete och att det kan gå 

fortare att implementera idéerna. Företag B lyfter fram att de arbetar med arbetsrotation 

för att öka kunskapsspridningen, denna typ av aktiviteter skulle kunna motverka den 
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eventuella negativa effekten av att idéer som implementeras direkt inte kommer resten 

av organisationen till känna. I de företag vi studerat lyfts metoden att implementera 

idéer direkt fram som ett av de vanligaste sätten att ta hand om medarbetarnas idéer. 

Med bakgrund av detta menar vi att det är en metod som inte kan förbises trots att 

tidigare studier till stor del gjort detta. 

Det andra sättet som alla de företag vi studerat tar tillvara på medarbetarnas idéer är 

genom att medarbetaren berättar sin idé för någon chef (ofta den närmaste chefen). I 

företag B beskrivs att om en medarbetare vill dela med sig av en idé kontaktar den 

personen lämpligt kollega som har ansvar och möjlighet att påverka frågan. Detta är 

även något som sker i företag A men oftast är det den närmaste chefen i företag som 

fungerar som idémottagare. Billy lyfter fram att det kan vara svårt att få tag på rätt 

person och Björn menar att en utveckling vore om det blev lättare att veta vem som 

ansvarade för en viss fråga och hur denne ska kontaktas. I företag C lyfter medarbetarna 

fram att de känner till väldigt lite om centralorganisationen och enda kanalen dit är 

chefen. Att ta tillvara på medarbetarnas idéer genom att cheferna fungerar som 

idémottagare har uppmärksammats tidigare av Ekvall (1971, s. 15) och av Leach et al. 

(2006). I Leach et al. (2006, s. 327-328) klassificering faller detta inom det informella 

systemet. Den klassificering som Sandström och Björk (2010, s. 312) redogör för saknar 

någon klass där att dela med sig av idén till närmaste chefen faller in. Det som kommer 

närmast är antagligen Kaizen-Teian klassen där ständiga småförbättringar är i fokus och 

där en komponent är att de som arbetar med ett område ska leda förbättringsarbetet och 

fatta besluten om det området. Det förslagssystem Ekvall (1971) studerar är designat för 

att motverka att idéerna ska fastna hos den närmaste chefen och det är bara två 

respondenter som lyfter fram att anledningen till att de inte lämnat in idéer är den 

närmaste chefen (Ekvall, 1971, s. 51-68). Med bakgrund av Ekvall är det lätt att tänka 

sig att anledningen till att de var få respondenter i dennes studie som uppgav att den 

närmaste chefen varit orsaken till att de inte lämnat in en idé är för att systemet var 

designat för att motverka detta. I vår studie är det ingen respondent som lyfter fram den 

närmaste chefen som ett hinder till att dela med sig av sina idéer. Både en medarbetare 

och chefen i företag B lyfter dock fram att inställningen till idéer från medarbetarna kan 

skilja sig mellan cheferna i företaget och att detta påverkar hur medarbetarna diskuterar 

idéer med chefen. Det är inte omöjligt att tänka sig att i företag där medarbetarnas idéer 

tas tillvara genom den närmaste chefen finns en större risk att den närmaste chefen kan 

vara ett hinder för att dela med sig av idéer. Vidare vekar det inom företag A och B 

ibland vara lite svårt att veta vem som ansvarar för en viss fråga och hur denne kan 

kontaktas.  

I företag A finns ett centraliserat system som alla medarbetare kommer åt. I systemet 

ska den som ansvara för en fråga kunna bemöta idéer kring detta område. Leach et al. 

(2006, s. 327-328) benämner detta som ett centraliserade system i sin klassificering. 

Sandström och Björk (2010, 312) skulle benämna detta som ett webbaserat system 

öppet för samarbetet. Detta med bakgrund av att det centraliserade systemet hos företag 

A är öppet för alla att lämna kommentarer. Ett problem med mer formaliserade system 

lyfter chefen i företag B fram det är att det blir tungrott och byråkratiskt. Synen på det 

centraliserade systemet skiljer sig delvis inom företag A, Anders menar att det är svårt 

att få återkoppling av de ansvariga via systemet men Anna och chefen menar att det 

oftast återkopplas via systemet. Vidare är det intressant att notera att trots att det finns 

ett centraliserat system i företag A är det vanligaste sättet fortfarande att dela med sig av 

idén till chefen eller implementera den själv.  
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Företag B har ett system dedikerat för att ta tillvara på idéer rörande miljöfrågor. Leach 

et al. (2006, s. 327-328) beskriver denna typ av system som decentraliserade system, där 

det finns flera olika system inom organisationen. I Sandström och Björk (2010, s. 312) 

klassificering skulle detta vara någon form av idélåda. Chefen i företag B lyfter fram att 

deras specifika system för att ta tillvara på idéer inom miljöområdet finns till delvis då 

det är ett krav för deras miljöcertifiering att ha ett system för att ta tillvara på 

medarbetarnas idéer. 

Företag A är det enda av de företag vi studerat där medarbetare och chefen lyfter fram 

att det arbetar aktivt med att vid möten söka medarbetarnas idéer. Chefen i företag A 

lyfter fram en intressant aspekt med dessa möten, vilket är att det ofta är ledningen 

(cheferna) som styr vad mötena handlar om och inom vilka områden de söker idéer 

inom. I företag B beskriver medarbetarna och chefen att ett forum för att ta upp idéer är 

gruppmötena där de närmaste kollegorna och den närmaste chefen träffas dock är det 

inte en stående punkt överallt. Liknande är det i företag C där idéer diskuteras vid möten 

men det är ingen fast punkt på mötena, en av medarbetarna tycker att det borde vara en 

återkommande punkt. Dessa typer av återkommande möten där idéer kan diskuteras har 

vissa likheter med den arbetsplatsbaserade metoden för att ta tillvara på idéer som 

Leach et al. (2006, s. 327-328) beskriver. Detta blir även likt det som Robinson och 

Schroeder (2009, s. 29-30) förespråkar i att få idéer integrerade i det dagliga arbetet. 

Som vi uppfattar företag B och C är gruppmötena ett forum för att ta upp idéer och även 

om det är naturligt att göra det så är det inte en huvudfokus för mötena. I företag A är 

vårt intryck att mötena som hålls där medarbetarnas idéer efterfrågas hålls mer 

oregelbundet men att de aktivt söker medarbetarnas idéer delvis på ett annat sätt än de 

två andra företagen. 

Sandström och Björk (2010) lyfter fram ett förslagssystem som är designat för att ta 

tillvara på både kontinuerliga och diskontinuerliga idéer. I de företag vi studerat har vi 

inte sett något liknande där ett system är designat för att ta tillvara på både kontinuerliga 

och diskontinuerliga idéer. I de företag vi studerat existerar flera olika sätt att ta tillvara 

på medarbetarnas idéer parallellt och vi menar att det finns anledning att tro att de delvis 

fyller olika funktioner.  

Sammanfattningsvis finns det i våra fallföretag flera olika sätt för medarbetarna att dela 

med sig av sina idéer. Dessa sätt eller system existerar parallellt. Vi menar att det inte är 

otroligt att tänka att dessa olika system tar tillvara på olika idéer. Det kan finnas en risk 

i att flera parallellt existerande system för att ta tillvara på idéerna gör det rörigt för 

medarbetaren.  

5.12 Idé typ  
Respondenterna i respektive företag beskriver vilka typer av idéer som är vanligast på 

deras arbetsplats. Företag A nämner att det framförallt är de saker som går att påverka 

lokalt som idéerna handlar om. Lite mer fördjupat handlar dessa idéer främst om sådant 

som gör det bättre för kunderna och för medarbetarna. I företag B handlar de vanligaste 

idéerna om att addera något till en befintlig tjänst eller göra saker enklare enligt 

medarbetarna. Det är oftast kundmötet som dessa saker handlar om. Enligt chef-B 

handlar de vanligaste idéerna om arbetsrutiner och processer där medarbetarna ser att de 

kan göra någonting på ett annat och förbättrat sätt. Inom företag C handlar de vanligaste 

idéerna om småsaker som oftast går att implementera direkt enligt Catarina och Cecilia. 

De utvecklar och säger att de ofta handlar om saker som resulterar i att organisationen 

säljer mer och samtidigt gör det bättre för organisationens kunder. Chef-C ser däremot 
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att de vanligaste idéerna dels handlar om att göra det bättre för kunden, men även för att 

underlätta medarbetarnas arbete. Två gemensam nämnare är att alla pratar om att de 

vanligaste idéerna handlar om att göra det bättre för kunden samt att idéerna ofta 

handlar om sådant som kan påverkas lokalt. 

Sandström och Björk (2010) nämner att de förslagssystem som finns, inte nödvändigtvis 

tar tillvara på alla typer av idéer, där distinktionen ligger mellan kontinuerliga och 

diskontinuerliga idéer. Björn menar att typen av idé avgör om idén blir utvecklad på 

något speciellt sätt. En liten idé utvecklas i grupp, på avdelningen eller blir direkt 

implementerad. En större idé tar både längre tid och kostar mer att utveckla på 

exempelvis en annan specialiserad avdelning. Detta skulle kunna antyda att olika typer 

av idéer behöver olika typer av system för att lättare kunna gå från att vara en idé till ett 

implementerat förslag. Företag A och företag C nämner att idéer ofta handlar om 

småsaker, vilket kan tolkas som att dessa idéer är kontinuerliga. Robinson och 

Schroeder (2009, s. 29-30) nämner även att små idéer är den typ av idé som 

organisationer ska försöka ta tillvara på för att bli ett högpresterande förslagssystem. 

Vidare menar van Dijk och van den Ende (2002, s. 389-391) att om fokus på idéer är 

brett då leder detta till ett ökat antal idéer från medarbetarna. Det fokus som finns inom 

företagen varierar, dock beskriver alla att fokus för idéer i organisationerna är brett eller 

att det inte finns något fokus.   

 

5.13 Övrig diskussion 
5.13.1 Vad är en idé 

Definitionen av vad som är en idé skiljer sig något mellan de företag vi studerat och 

även mellan respondenterna inom respektive företag. I företag A definierar 

medarbetarna idé som att de handlar om arbetsprocesser, kundsituationer, problem och 

lösningar. Chefen i företag A lyfter fram att beroende på hur idé definieras skiljer det 

sig hur många idéer som uppfattas komma upp och bli implementerade i organisationen. 

I företag B handlar medarbetarnas definitioner om att en idé ska påverka i positiv 

riktning (utveckla och effektivisera). Chefen-B definierar det lite vidare som att det är 

något som för verksamheten i någon riktning. I företag C är medarbetarna överens om 

att en idé tillför något positivt men chefen menar att det inte alltid måste föra med sig 

något positivt men att det alltid är inspirerande. Definitionerna skiljer sig och vi håller 

med chefen i företag A som menar att definitionen påverkar. Robinson och Schroeder 

(2009, s. 31) lyfter fram att ett företag som framgångsrikt tar tillvara på små idéer 

implementerar ca 100 idéer per anställd och år. 100 implementerade idéer per anställd 

och år låter mycket. Är ett företag som bara implementerar 10 idéer per anställd och år 

automatiskt sämre? Rent logiskt borde de ju vara 10 gånger sämre, men detta påverkas 

menar vi precis som chef-A lyfter fram av hur företaget definierar idéer. I van Dijk och 

van den Ende (2002) studeras tre fallföretag som anses duktiga på att ta tillvara på 

medarbetarnas idéer samtliga företagen sparar mer pengar, har fler deltagare och 

implementerar fler idéer genom sina förslagssystem än genomsnittet i nationen. Detta är 

givetvis också bra, men återigen kommer frågan om hur idéer definieras, vad som anses 

vara ett idésystem och vad som anses vara en idé påverka mätningen.  

5.13.2 Bra och dåliga idéer 

I företag C menar Cecilia att företaget reagerar olika beroende på om en idé är bra eller 

dålig. Chefen i företag C menar att alla bra idéer bli implementerade. Cecilia menar 

vidare att hon inte riktigt vet vad som avgör om en idé bli implementerade eller inte, 
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men hon tror att kostnaderna ofta avgör. Även i företag B utrycker sig medarbetarna om 

bra och dåliga idéer. I företag B menar medarbetarna att det som avgör om en idé bli 

implementerad är om den tillför något till företaget men att resurserna är en 

begränsande faktor. Medarbetarna i företag A pratar inte i samma utsträckning om bra 

och dåliga idéer. I företag A menar chefen att det som avgör vilka idéer som bli 

implementerade är regler, strategier, resurser och timing. Vi menar att det är intressant 

att medarbetarna i företag B och C pratar i termer av bra och dåliga idéer. Fokusen för 

vilka idéer som söks i respektive organisation och hur idéer utvärderas är i mycket 

okänt (se under rubriken styrning för en djupare diskussion kring detta). Enligt van Dijk 

och van den Endes (2002, s. 390) modell kommer fokusen på de idéer som 

organisationen eftersöker att påverka förslagssystemet. Genom att medarbetarna inte vet 

vilka idéer som mottas bra innan de lämnar in dem finns det en risk i att medarbetarna 

inte väljer att lämna in idéer som de tror kommer mottas negativt. Även den feedback 

som medarbetarna får när de lämnar in en idé skulle kunna hjälpa dem att få klarhet i 

hur organisationen ser på deras idéer. Leach et al (2006, s. 336-346) beskriver att 

feedback påverkar förslagssystemet positivt då fler förslag lämnas in. 

I företag C framförallt verkar det lite oklart vad som skiljer en en bra idé från en dålig. 

Vidare i företag B är det lite tydligare vad som avgör om idén blir implementerad men 

en idé som tillför något till kunderna men eventuellt kostar lite för mycket, är den bra 

eller dålig? Att prata i termer av bra och dåliga idéer är naturligt, men vad avgör om 

idén är bra eller dålig är inte alltid självklart. Vidare är det inte heller svårt att se 

tillfällen när en idé kan vara bra för exempelvis företaget då den sparar massa pengar 

men dålig för kunden eller medarbetaren, är det då en dålig eller en bra idé? Det är inte 

omöjligt att tycka att detta är en smal och operativt oviktig fråga. Att det är en typ av 

fråga som forskare konstruerar men som i realiteten har liten betydelse. Vi menar dock 

att det även ute i företag och organisationer kan vara problematiskt när det diskuteras i 

termer av bra och dåliga idéer men det inte är tydligt vad som är bra respektive dåligt. 

Vidare menar vi också att det kan finnas en problematik i att diskutera bra och dåliga 

idéer då denna typ av vokabulär skulle kunna ha en negativ effekt på antalet idéer som 

kommer upp. Det är inte omöjligt att tänka sig att en idélämnare som får höra att denne 

kommit med en dålig idé kommer tveka innan den kommer med en ny idé.  

5.13.3 Individens påverkan 

Vid intervjuerna med våra respondenter har det i flera sammanhang nämnts att 

individen spelar en viktig roll i hur organisationen tar tillvara på medarbetarnas idéer. 

Frese et al. (1999) är den studie som mest berör individens roll av de studier vi har med 

i vår teoretiska bakgrund. Fokus i vår studie har inte varit att studera individen eller 

individens roll i förlagssystemet utan vårt fokus har varit ur ett organisationsperspektiv. 

Trots detta vill vi lyfta fram tre olika områden där vi utifrån våra intervjuer fått intrycket 

att individen spelar en avgörande roll.  

Det första är inom företag A och B där respondenterna beskriver att det ibland är viktigt 

med vilka kanaler de har till andra delar av organisationen för att få fram sina idéer. De 

personliga kontakterna inom organisationen påverkar alltså möjligheten att få gehör och 

få fram sin idé. Detta påverkar alltså i någon mening tillgängligheten i systemet och kan 

göra det mer otillgängligt för någon med få kontakter i organisationen att få fram sin 

idé. van Dijk och van den Ende (2002) nämner att en hög tillgänglighet till systemet 

leder till ett ökat antal idéer som kommer in till organisationen. Med bakgrund av detta 

skulle detta behov av personliga kontakter för att få fram sina idéer kunna leda till en 

negativ effekt på antalet idéer som kommer in till organisationen.  
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Det andra exemplet vi sett på att individen spelar en stor roll är i chefsrollen. I de 

företag vi studerat fungerar cheferna som idémottagare till stor del och de ansvarar 

också ofta för att föra idéerna vidare i organisationen. Chef-A lyfter fram att denne har 

svårt att föra idéer vidare på ett bra sätt som denne själv inte till fullo stödjer. I företag B 

lyfter en medarbetare och chefen fram att hur idéer tas mot av cheferna beror till stor del 

på vem som är chef. Båda dessa menar vi är exempel på att i organisationer som till stor 

del tar tillvara på medarbetarnas idéer genom cheferna får vem som är chef en stor 

påverkan. Alltså individen som är chef får en stor påverkans på förslagssystemet. Ekvall 

(1971, s. 15) lyfter fram att det är viktigt att designa förslagsystemet så att idéerna inte 

fastnar hos närmaste chefen. Med bakgrund av vår studie menar vi att Ekvall har en 

viktig poäng. Vidare menar vi att det är viktigt för organisationer att fundera på den 

ovan diskuterade problematiken för att undvika att enstaka individer får för stor 

påverkan på förslagssystemet.  

Avslutningsvis vill vi också lyfta fram något som Björn nämner, nämligen att denne 

menar att en anledning till att idéer inte blir genomförda är att medarbetaren ibland är 

för dålig på att ”sälja in” idén. Detta tolkar vi som att Björn menar att en idé som borde 

implementeras kan falla på att medarbetaren inte lyckas sälja in idén tillräckligt bra. 

Detta anser vi gör att individer som är ”bra” på att sälja in sina idéer kommer ha lättare 

att få sina idéer implementerade än de som är sämre på detta. Vi menar att det är något 

som borde påverka antalet implementerade idéer negativt. Detta är inget som tidigare 

forskning diskuterar.  

5.13.4 Facket 
Billy i företag B nämner att hans roll som fackligrepresentant ger honom möjligheter att 

implementera idéer även utifrån denna roll. Vidare lyfter Billy fram att facket kan 

fungera som en part dit medarbetare vänder sig med idéer. Chefen i företag B menar att 

facket fyller en viktig roll i att ta tillvara på medarbetarnas idéer. Cecilia i företag C 

lyfter fram att facket också spelar en roll då de har en roll i att en medarbetare aldrig ska 

riskera något genom att ta upp en idé med chefen. I det förlagssystem Ekvall (1971) 

beskriver och studerar spelar facket en stor roll då det är i avtalet mellan facket och 

arbetsgivarna som förslagssystemet är reglerat. För det system Ekvall studerar har 

facket en central roll. Trots att några av våra respondenter nämner fackets roll, är vårt 

intryck att facket spelar en mindre roll för hur företagen tar tillvara på medarbetarnas 

idéer i de företag vi studerar än vad de gjorde i Ekvalls studie.  

5.13.5 Kunden 
Idéer kan även komma från organisationens kunder och framkomma i interaktionen med 

medarbetarna, enligt Catarina. De idéer som ursprungligen kommer från kunderna blir 

mer prioriterade än idéer som inte har sitt ursprung hos kunderna. I de teorier som vi har 

utgått från nämns inte detta fenomen, men i vår problembakgrund behandlas kundens 

roll i serviceutvecklingen av bland annat Bowers (1989, s. 19). Bowers (1989, s. 19) 

menar att medarbetarna som rutinmässigt möter kunden får en förståelse för kundens 

behov och att företag måste hitta sätt att utnyttja denna förståelse som en resurs för 

serviceutveckling.  Genom interaktionen med kunden kan medarbetaren ta del av 

kundens tankar och idéer för att genom det utveckla organisationens erbjudande. Detta 

gör det än viktigare att det finns ett tillgängligt system för hur medarbetarna kan föra 

idéer vidare inom organisationen, vilket enligt van Dijk och van den Ende (2002) leder 

till att fler idéer lämnas in till organisationen. Vidare lyfter också respondenterna fram 

att mycket idéer grundar sig på behov de tycker sig se hos kunder även om det inte är 

kunden som direkt lämnar ett förslag.  
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5.13.6 Diskussion om hur vårt verktyg fungerat  
I vår metod del beskriver vi hur vi gick tillväga när vi valde ut och hittade de företag vi 

studerat i denna studie. För att få en bild av hur företagen uppfattade sig själva gällande 

att ta tillvara på medarbetarnas idéer satte vi ihop en kort enkät. Vår enkät bestod av två 

frågor gällande hur stora idéer företaget uppfattade att de tog till sig från medarbetarna 

och två frågor gällande hur många idéer företaget uppfattade ta till sig från 

medarbetarna.  

De tre företag vi sedan valde att göra intervjuer hos, valdes ut baserat på att dels skattat 

sig själv olika och att de inte ansåg sig som mest framgångsrika på att ta tillvara på 

medarbetarnas idéer. I figur 1 ser ni hur företagen skattade sig själva.  

 

Det som är intressant när vi nu genomfört intervjuerna hos respektive företag är att vi 

tycker att vårt självskattningsverktyg fungerat relativt dåligt och inte ger en riktigt 

rättvis bild av hur respektive företag tar tillvara på idéer. Vid intervjuerna på företag A 

lyfter chefen fram att beroende på hur idé definierats kommer uppfattningen om hur 

företaget tar tillvara på idéer att skilja sig. I företag Bs självskattning anses frekvensen 

som väldigt låg men detta stämmer inte med den bild vi får av företaget vid 

intervjuerna. Det finns självklart många felkällor vid självskattning som dåligt 

formulerade frågor eller stress vid svarandet. Då cheferna genomförde självskattningen 

finns också möjligheten att cheferna har en dålig bild av hur företaget tar tillvara på 

medarbetarnas idéer. Vi menar att om vi bortser från möjligheten av dåligt formulerade 

frågor och stress som borde gå att designa bort i enkätkonstruktionen blir vår indikation 

intressant. Om självskattning fungerar dålig beroende på att cheferna har en dålig bild 

Figur 3. Idéupptagningsförmåga 

Källa: Egen 
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av företaget eller att definitionen av idé skiljer sig menar vi att det skulle kunna vara en 

indikation för att diskutera trovärdigheten i tidigare studier som bygger på 

självskattning framförallt Leach et al. (2006). Leach et al. (2006, s. 332) gjorde en 

pilotstudie för att testa sin enkät innan de skickade ut den, ringde upp alla respondenter 

och hade med ett instruktionsbrev. Respondenterna utgjordes av chefer ansvariga för 

deras förslagssystem (Leach ett al., 2006, s. 332). Detta gör det givetvis mindre troligt 

att cheferna som svarade hade en dålig bild av hur många idéer som kommer in men 

problematiken kring om definitionen av vad en idé är kan ha påverkat kvarstår.  
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6 Slutsats 
I det här kapitlet kommer vi presentera våra slutsatser baserat på vår analys. Vi ämnar 

ge dig som läsare vårt svar på studiens frågeställning; Hur tar tjänsteföretag tillvara på 

idéer från de medarbetare som möter kunden? 

Idéer tas tillvara på flera olika sätt i de företag vi studerat. De främsta sätten är att 

medarbetarna själva har möjlighet att implementera idén själv eller att medarbetaren 

delar med sig av sin idé via den närmaste chefen. Det görs även via möten och via 

system för både specifika och enskilda frågor samt via centraliserade system för alla 

typer av idéer. Mellan de företag vi studerat skiljer det sig i hur många olika metoder de 

använder för att ta tillvara på medarbetarnas idéer. Att cheferna fungerar som 

idémottagare präglas av att det i alla företag är informellt och det finns få tydliga 

riktlinjer för hur det ska ske.  

Att se möjligheten för medarbetaren att själv implementera en idé som en metod för att 

ta tillvara på medarbetarnas idéer är något som tidigare litteratur inom området inte 

berör. Egenimplementering leder till att det finns en risk att idéerna inte sprids i 

organisationen. Detta gör att organisationer som arbetar med denna metod bör fundera 

kring hur spridningen av kunskap fungerar.  

Att ta tillvara på medarbetarnas idéer genom att medarbetarna har möjlighet att själva 

implementera idéerna eller genom cheferna verkar fungera dålig för att ta tillvara på 

större idéer.  

Det verkar som att trots att det finns centraliserade förslagssystem är den informella 

vägen att dela med sig direkt till chefen det vanligaste. Detta kan tyda på att det finns 

någon typ av tröskel i det centraliserade förslagssystemet. Ett problem med det 

informella tillvägagångsättet är att idéer ibland inte tar sig vidare i organisationen. 

Det finns en medvetenhet hos företag vi studerat om att det är viktigt att ta tillvara på 

medarbetarnas idéer och att det ses positivt av ledningen. Gemensamt är att kulturen är 

inriktad på utveckling och att de flesta medarbetare känner att det är naturligt att dela 

med sig av sina idéer. Dock verkar det finnas brister i systematiken och strategin för hur 

organisationen tar tillvara på medarbetarnas idéer. Det saknas tydlighet kring vilka idéer 

organisationen efterfråga, vad målet med att ta tillvara på idéer från medarbetarna är, 

vad som avgör om idéer implementeras och hur idéer utvecklas. Detta leder till 

oklarheter och otydligheter hos medarbetarna.  

Om utvecklingen och implementeringen av idéer bygger på att den som kommer med 

idén sedan får ansvar för att genomföra detta kan det innebära ett hinder. Vår studie 

visar att detta kan leda till att medarbetaren väljer att inte dela med sig av sin idé. 

Det finns en skillnad i medarbetarnas upplevelse av organisationen och chefernas bild 

av organisationen. Framförallt i om det är naturligt eller ej att komma med idéer. 

Medarbetarna tycker att det är naturligt samtidigt som cheferna inte tror att 

medarbetarna tycker detta.  

Individen har en påverkan i vilka idéer som kommer fram i organisationen och vilka 

idéer som implementeras. Dels påverkar vilka kanaler individen har till den som är 

ansvarig för en fråga i organisationen, dels hur väl individen kan presentera sin idé och 

även i att olika chefer reagerar olika baserat på vem dem är.  
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Tiden som finns tillgänglig för att fundera över idéer och tiden som finns tillgänglig för 

att implementera idéer kan påverka om medarbetarna kommer med idéer och om de 

delar med sig av dessa.  

Medarbetare som möter kunder får idéer från kunderna och mycket av deras egna idéer 

bygger på behov de tycker sig identifiera hos kunderna. Idéer som har sin grund i 

kundbehov tas emot mer positivt av organisationen än idéer som inte baserar sig i ett 

kundbehov.  

Det finns en risk när organisationer ställer för höga krav på att idéer måste vara 

”färdiga” när de lämnas till organisationen. Detta gör att tröskeln för att lämna in idéer 

blir högre och det finns en risk att idéer inte lämnas in till organisationen. Ett ofärdigt 

förslag kan vara ett frö till en mycket bra idé.   

Facket fyller inte samma centrala roll för att ta tillvara på medarbetarnas idéer idag som 

de gjorde vid Ekvalls studie i början av 1970-talet.   

Självskattning som metod för att mäta hur väl organisationer tar tillvara på 

medarbetarnas idéer i termer av frekvens och storlek verkar inte tillförlitligt utifrån de 

frågor vi utformat i vår förstudie. Det är osäkert varför detta fungerat dåligt.  

Det finns en problematik kring att kommunicera kring idéer. I de organisationer vi 

studerat verkar en gemensam nämnare vara att respondenterna menar att idéer handlar 

om förändring, men definitionerna skiljer sig mycket. Detta påverkar även upplevelsen 

av hur framgångsrikt organisationen hanterar idéer från medarbetarna.  
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7 Rekommendationer 
Vi kommer presentera de rekommendationer vi har till företagen vi genomfört studien 

hos samt våra rekommendationer till framtida forskning.  

7.1 Rekommendationer till företagen 
Det första vi sett i vår studie som påverkar företagen är att medarbetarna som möter 

kunderna har idéer och vill påverka företaget de arbetar för. Medarbetarna som möter 

kunderna får dels idéer direkt från kunderna men också utifrån de behov de själva 

uppfattar att kunderna har.  

I de företag vi studerat finns en kultur som tillåter medarbetarna att komma med idéer 

och som är positiv till idéer från medarbetarna.  Medarbetarna vi intervjuat ger en bild 

av att det saknas strategi och styrning. Genom en tydligare strategi och ökad tydlighet i 

hur processen för att ta tillvara på medarbetarnas idéer fungerar i företaget skulle detta 

kunna motverkas. Det första som behövs är mål för varför företaget tar tillvara på 

medarbetarnas idéer. Vidare behöver företagen bestämma vilket fokus de har för att ta 

tillvara på idéer från medarbetarna. I de företag där det finns flera metoder för att ta 

tillvara på medarbetarnas idéer menar vi att det kan finnas olika fokus för de olika 

metoderna. Detta kan öka tydligheten i vad de olika metoderna har för roll. Klarare 

riktlinjer kring hur idéer från medarbetarna utvärderas och vad som avgör om de blir 

implementerade behövs också. Detta betyder inte att systemet måste blir mer formellt 

utan snarare att det finns en gemensam syn inom företget på vad som avgör om idén blir 

implementerad eller ej. Det finns en risk om systemet för utvärdering blir för formellt 

att det blir tungrott och det finns incitament att inte använda det. Avslutningsvis skulle 

en bättre återkoppling till dem som delar med sig av idéer göra att tydligheten och 

motivationen ökar.  

Om organisationen vill ta tillvara på större idéer verkar inte egenimplementering eller 

att ta tillvara på idéerna genom den närmaste chefen fungera speciellet bra. Det är 

möjligt att detta kan förändras om det finns en tydlig styrning och strategi för att ta 

tillvara på större idéer.  

Belöningar kan fylla en roll i att ge uppmärksamhet till förslagssystemet och i att visa 

att organisationen ser positivt och värdesätter dem som lämnar in idéer. Viktigt att veta 

är att belöningar inte efterfrågas av alla medarbetare. Om företaget inte tidigare arbetat 

med belöningar men ska börja med detta, rekommenderar vi att fokusera på belöningar i 

form av uppmärksamhet, exempelvis genom att lyfta fram den som kom med veckans 

idé eller liknande. Ekonomiska belöningar kan ha negativa effekter på idéutbyttet 

mellan medarbetare. Om företaget sedan tidigare arbetar med ekonomiska belöningar 

inom andra områden kan det finnas en problematik med att använda andra belöningar 

för idéer.  Då det kan uppfattas av medarbetarna som att idéer värderas lägre än de saker 

som belönas ekonomiskt.  

Om medarbetarna i företaget har stora möjligheter att implementera idéer själva och 

påverka sin arbetsroll bör företaget arbeta med kunskapsspridningen i organisationen. 

Det finns en risk att om kunskapen inte sprids i organisationen uppnås inte den fulla 

effekten av idén.   

Avslutningsvis vill vi också lyfta fram att det är viktigt för företag att värdesätta 

kunskapen hos medarbetarna närmast kunden. Deras kunskaper är lättare att få tillgång 



63 

 

till än kundernas samtidigt som dem, till skillnad från kunden känner både den egna 

verksamheten samt kundens behov.  

7.2 Rekommendationer framtida forskning 
Inledningsvis skulle vi vilja lyfta fram ett generellt behov av mer forskning inom fältet. 

Den forskning som finns i dag är till stor del inriktad på studier av hur framgångsrika 

förslagssystem fungerar. Med bakgrund av detta behövs fler studier som inte bara 

studerar företag som uppfattas som bra på att ta tillvara på medarbetarnas idéer. 

Metastudier inom området saknas i dagsläget och detta kan ha bakgrund i att det finns 

för lite tidigare studier för att genomföra detta. Att på sikt utveckla en begreppsapparat 

inom fältet bör vara en ambition för framtida forskning.  

I vår studie finner vi att företag både arbetar med formella metoder och mer informella 

metoder för att ta tillvara på medarbetarna idéer. Ett företag som arbetar formellt kan 

uppfattas som väldigt framgångsrikt på att ta tillvara på medarbetarnas idéer då dessa 

har siffror på hur mycket idéer som kommit in. Samtidigt skulle ett företag som arbetar 

med mer informella metoder egentligen kunna vara mycket mer framgångsrika på att ta 

tillvara på medarbetarnas idéer men sakna siffror eller liknande som visar detta. Det 

hade varit intressant om framtida studier undersökte hur informella respektive formella 

metoder fungerar och vilka andra faktorer som påverkar hur mycket idéer företaget tar 

tillvara på.  

Jämförelser mellan hur förslagssystem fungerar i olika länder och olika branscher 

saknas i dagsläget. Det är inte otroligt att tänka sig att olika metoder för att ta tillvara på 

idéer fungerar olika bra beroende på land och bransch. Det finns även en stor möjlighet 

att andra faktorer som organisationsstruktur, kultur och ledarskap kan påverka vilken 

metod för att ta tillvara på medarbetarnas idéer som är mest lämplig.  

Att även studera det eventuella sambandet mellan olika typer av innovationer och olika 

metoder för att ta tillvara på medarbetarnas idéer vore intressant. Sandström och Björk 

(2010) studerade ett förslagssystem som var designat för att hantera idéer gällande både 

kontinuerliga innovationer och diskontinuerliga innovationer. Att studera om olika 

metoder för att dela med sig av idéer lämpar sig för olika typer av idéer skulle vara 

intressant ur ett vetenskapligt perspektiv då det kunde ge oss en bättre förståelse för hur 

organisationer utvecklas och tar tillvara på medarbetarnas idéer. Vidare skulle det också 

kunna bidra med resultat som gjorde det möjligt för organisationer att utveckla hur de 

tar tillvara på medarbetarnas idéer och använda sig av metoder som är i linje med vilka 

idéer de strävar efter att ta tillvara på. 

Vidare menar vi att det vore intressant om framtida forskning studerade de eventuella 

skillnaderna mellan organisationer som tar tillvara på alla idéer och de organisationer 

som fokuserar på att ta till sig mer färdiga idéer. Med detta menar vi att det finns en 

distinkt skillnad i att ta tillvara på idéer som kan vara mer ofärdiga och inte 

nödvändigtvis måste bestå av en lösning i förhållande till att ta till sig idéer som består 

av en lösning. En av respondenterna i vår studie lyfter fram att denne uppmanar 

individer som kommer med ”gnäll” att komma med förslag istället. Bakom gnäll 
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gömmer sig någon typ av idé, kanske ofta om ett missförhållande. Hur påverkar det om 

organisationen tar till sig alla idéer eller om den tar till sig bara färdiga förslag.  

I tidigare litteratur (exempelvis Ekvall 1971) lyfts det fram att det finns personer 

dedikerade till att arbeta med förlagssystemet i organisationen och att söka idéer i 

organisationen. Anders i vår studie lyfter fram att denne menar att det saknas tid för att 

fundera över idéer under arbetet. Med bakgrund av detta menar vi att det vore intressant 

om framtida forskning studerade sambandet mellan resurser organisationen dedikerat 

till att ta tillvara på medarbetarnas idéer samt kvalitén och antalet idéer som kommer in 

till organisationen. Med dedikerade resurser menar vi både de resurserna som finns 

dedikerade till själva systemet, exempelvis med personer som arbetar med systemet, 

men även de resurser som finns avsatta för att medarbetarna ska komma med idéer 

(exempelvis i form av tid avsatt för idéer). Vi menar att det inte är omöjligt att de 

resurser som avsätts påverkar antalet och kvalitén i de idéer som lämnas in till 

organisationen.  
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8 Sanningskriterier  
Vi kommer här diskutera den interna giltigheten, externa giltigheten, tillförlitligheten 

samt äktheten i vår studie.  

8.1 Intern giltighet 
Den interna giltigheten handlar om vi har beskrivit fenomenet vi studerar på ett sätt som 

stämmer överens med hur andra uppfattar fenomenet (Jacobsen, 2002, s. 256). För att 

stärka den interna giltigheten har vi skickat ut våra fallbeskrivningar till respektive 

respondentgrupp för att dem ska ha en möjlighet att ta ställning till om vi återgett vad de 

utryckt på ett riktigt sätt. Jacobsen (2002, s. 257) beskriver detta som 

uppgiftslämnarvalidering och menar att den typ av uppgiftslämnarvalidering vi företagit 

inte är den främsta då denna kräver en aktiv handling av respondenterna. Att vi valde 

denna typ av uppgiftslämnarvalidering beror till stor del på den begränsade tiden som 

funnits i slutet av detta uppsatsarbete. De andra metoder Jacobsen beskriver för 

uppgiftslämnarvalidering ansåg vi skulle ta mer tid i anspråk. Ingen av våra 

respondenter hade några betydande synpunkter på hur vi återgett intervjuerna i vår 

empiriska presentation.  

Den andra typen av validering vi använt oss av i denna uppsats är validering mot annan 

teori. Om samstämmighet råder mellan flera undersökningar stärks giltigheten 

(Jacobsen, 2002, s. 258). Flera av de faktorer vi identifierat och de slutsatser vi drar 

samstämmer med tidigare studier inom området, detta stärker trovärdigheten i dessa 

resultat. I vissa fall tycker vi oss ha identifierat fenomen som tidigare studier inom 

området inte identifierat, trovärdigheten i dessa resultat blir således svagare.  

Jacobsen (2002, s. 259) beskriver att det är viktigt att kritiskt granska om studien fått 

tillgång till rätt källor i form av exempelvis uppgiftslämnare. Avgörande för oss har 

varit att få tillgång till medarbetare och chefer då dessa har varit de vi vill intervjua. Vi 

menar att genom att fånga både medarbetarnas syn och chefens syn har vi ökat 

möjligheten av att få en mer komplett bild av fenomenet. Ett problem är dock att vi i 

vissa fall intervjuat medarbetare som haft någon form av ansvarsposition (exempelvis 

före detta chef eller arbetsledare). Att detta varit fallet härleder vi till det faktum att det 

är cheferna i respektive företag vi haft den initiala kontakten med och att det även är 

dessa som valt ut medarbetarna vi intervjuat. Detta faktum kan ha påverkat både om 

källorna gett oss riktig information och om de har varit rätt källor. Genom att intervjua 

flera respondenter inom respektive organisation hoppades vi delvis motverka detta.  

Med bakgrund av detta menar vi att den interna giltigheten i studien kan anses som god.  

8.2 Extern giltighet 
Den studie vi genomfört och dess resultat återspeglar de objekt vi undersökt. 

Ambitionen har inte varit att finna generaliserbara resultat för den större populationen. 

Jacobsen (2002, s. 266) lyfter fram att kvalitativ metod är lämpligt för att forma teori 

men om denna teori är giltig för en större samling enheter än de undersökta är svårt att 

fastslå.  

8.3 Tillförlitlighet 
Den som undersöker ett fenomen kan påverka fenomenet, i samband med intervjuer 

kallas detta för intervjuareffekt (Jacobsen, 2002, s. 270). Den som intervjuar påverkar 

den som blir intervjuad genom hur denne utrycker sig, uppträder etcetera (Jacobsen, 

2002, s. 270).  För att motverka denna effekt har vi dels varit i en miljö som 
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respondenterna känner sig bekväma i. Vidare har vi delat upp antalet intervjuer mellan 

oss, den första intervjun genomförde vi gemensamt. De efterföljande genomförde 

Andreas fyra av och Jonas tre (en intervju blev per mail då respondenten ställde in med 

kort varsel). När två undersökare kommer fram till samma resultat innebär detta att 

risken för en betydande intervjuareffekten på resultaten minskar (Jacobsen, 2002, s. 

271).  

Jacobsen (2002, s.271-272) lyfter fram att kontexten påverkar den som blir intervjuad, 

det finns en risk att människor ändrar sitt beteende efter miljön. Detta har vi försökt 

motverka genom att vara i en miljö respondenterna känner väl till, nämligen deras 

arbetsplats.  

Det finns alltid en risk att forskaren slarvar vid nedteckning av data (Jacobsen, 2002, 

s.274). För att motverka detta spelade vi in intervjuerna. Vidare finns också en risk att 

forskaren gör en bristande analys. Jacobsen menar att tilltron till analysen ökar om flera 

oberoende forskare kommer fram till samma kategorier utifrån samma material 

(Jacobsen, 2002, s. 274-275). Vi har inte haft möjligheten att låta oberoende forskare 

analysera vårt material men vi har genomfört analysen individuellt. Med detta menar vi 

att vi var för sig analyserat, tematiserat och kategoriserat materialet och sedan jämfört 

våra kategoriseringar. Detta menar vi gör resultat mer trovärdigt än om vi genomfört 

analysen gemensamt.  

Med bakgrund av detta menar vi att tillförlitligheten i studien utifrån studiens kontext är 

god. 

Vi vill lyfta fram att vi i detta arbete försökt vara öppna med hur vi gjort varje del och 

detta menar vi är en viktig del i vår tillförlitlighet. Genom att utförligt beskriva vår 

metod och med omfattande fallbeskrivningarna hoppas vi ha gett läsaren en möjlighet 

att bilda sig en egen uppfattning om processen och materialet.   Detta menar vi gör det 

lättare för läsaren att kritiskt granska vår studie.  

8.4 Äkthet 
Bryman (2011, s. 356-357) lyfter fram äkthet eller autenticitet som frågor som rör 

konsekvenserna av studien, fokus är här mer praktiska effekter av forskningen. Vi 

kommer lyfta fram fyra typer av autenticitet.  

Ontologisk autenticitet rör hur undersökningen hjälpt personerna som deltagit i 

undersökningen att bättre förstå den kontext de verkar i (Bryman, 2011, s. 357). I några 

fall har respondenterna lyft fram att de utifrån våra frågor fått en bättre förståelse för 

varför de upplever fenomenet på det sätt de gör. Detta menar vi stärker vår ontologiska 

autenticitet.  

Den andra är den pedagogiska autenticiteten. Detta menar Bryman (2011, s. 357) 

handlar om hur studien hjälpt respondenterna att få en bättre bild av hur andra upplever 

fenomenet som studeras. I flera fall har våra respondenter utifrån våra frågor lyft fram 

att de kan förstå att det går att uppleva fenomenet på andra sätt. Detta gäller både de 

chefer och medarbetare vi intervjuat. Med bakgrund av detta menar vi att vår 

pedagogiska autenticitet är god.  

Katalytisk autenticitet är om undersökningen lett till att respondenterna har möjlighet att 

förändra situationen (Bryman, 2011, s. 357). Utifrån den analys vi gör och de slutsatser 
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vi kommer fram till menar vi att vi lyft fram vad respondenterna kan förändra för att 

påverka sin situation. Detta menar vi stärker vår katalytiska autenticitet.   

Den fjärde äkthetsfaktorn är taktisk autenticitet. Detta handlar om studien gett 

respondenterna möjlighet att utifrån studien vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2011, 

s. 357). Vår ambition i denna studie har inte varit att finna hur företag bör göra för att ta 

tillvara på medarbetarnas idéer, men med utgångspunkt från vår analys och slutsatser 

menar vi att det finns en god möjlighet för respondenterna och respektive företag att 

vidta åtgärder för att förändra situationen. Detta har vi uppnått genom att återkoppla till 

respondenterna och respektive företag med våra resultat och analys. 
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Bilaga 1 - Tjänst 

Edvardsson (1996, s. 61) beskriver en tjänst ”som en kedja av (sekventiella och 

parallella) värdeskapande aktiviteter eller händelser vilka bildar en process i vilken 

kunden ofta medverkar genom att utföra olika moment i interaktionen med 

tjänsteföretagets medarbetare (andra kunder eller utrustning/apparater) i syfte att 

uppnå ett visst resultat.” Några år senare formulerar sig Edvardsson et al (2000, s. 32) 

som att en tjänst kan karakteriseras av en rad värdeskapande aktiviteter eller händelser 

som bildar en process. De påpekar vidare att kunden ofta är involverad i denna process 

genom att de utför vissa element i interaktionen med tjänsteleverantörens personal, med 

målsättning att uppnå ett visst resultat (Edvardsson et al 2000, s. 32). Enligt Wilson et al 

(2008, s.5) är den absolut enklaste beskrivningen av en tjänst att ”En tjänst är en 

handling, process och utförande”. Samtidigt menar Grönroos (2008, s. 18) att en tjänst 

”innebär att stödja kunderna aktiviteter och processer”. Vidare anser Grönroos (2008, 

s. 18) att detta innefattar alla möjliga typer av lösningar eller kombinationer av dessa 

aktiviteter och processer samt andra komponenter, tjänster som ett företag 

tillhandahåller sina kunder. Grönroos (2008, s. 62) definierar sedan en tjänst som: ”en 

tjänst är en process bestående av en serie mer eller mindre icke-påtagliga aktiviteter 

som vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, äger rum i interaktionen mellan kunden 

och servicepersonal och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller 

tjänsteleverantörens system, och som tillhandahålls som en lösning på kundens 

problem”.  

Det finns fyra karakteristiska skillnader mellan tjänster och produkter. Dessa skillnader 

i tjänster är immaterialitet, heterogenitet, kunden som medproducent och samtidigt 

produktion, leverans, konsumtion och marknadsföring (Parasuraman et al, 1985, s. 41-

50). 

Immaterialitet handlar om att en tjänst inte kan kännas, ses, smakas eller tas på, till 

skillnad från materiella varor. Tjänster är även handlingar som utförs vilket försvårar 

förståelsen för hur kunderna upplever och utvärderar tjänsten. (Parasuraman et al, 1985, 

s. 42) Vidare förstår kunden inte alltid vad det är den köper, då vissa tjänster är svåra att 

förstå till sin natur, vilket resulterar i att kunden inte alltid kan avgöra huruvida tjänsten 

de köpt varit bra eller inte (Wilson et al, 2008, s. 16, Edvardsson 1996, s. 63). Tjänstens 

immaterialitet medför även problem när tjänsten skall kommuniceras till kunderna och 

det är även svårare att visa upp tjänsten till skillnad från en produkt (Wilson et al, 2008, 

s. 16, Edvardsson 1996, s. 63). Detta lägger även vikt vid de påtagliga elementen i en 

tjänst som platsen den utförs på, systemet som kunden interagerar med etcetera, då det 

ibland är dessa som kunden minns från tjänsten (Wilson et al, 2008, s. 16). Vidare 

menar Wilson et al. (2008, s. 16) att detta medför problem då tjänster inte kan 

lagerhållas eller lätt bli patenterade, även prissättningen kan vara problematisk.  

Heterogenitet innebär att det som tjänsteleverantören levererar kan skilja sig från dag till 

dag, från medarbetare till medarbetare, från kund till kund samt från en gång till en 

annan. Detta försvårar för tjänsteleverantören att leverera det som är tänkt. Det 



 

 

kunderna får behöver inte vara det som tjänsteleverantören hade tänkt sig att leverera 

vilket kan bero på faktorer som inte kontrolleras av tjänsteleverantören. (Parasuraman et 

al, 1985, s. 42)  

Kunden som medproducent innebär att tjänsteleverantören förlorar kontroll över 

kvalitén i tjänsten eftersom kunden påverkar processen i vilket tjänsten levereras 

(Parasuraman et al, 1985, s. 42). Detta innebär även att andra kunder kan påverka 

utfallet av en kunds upplevelse av en tjänst. Vidare kan inte en tjänst produceras centralt 

utan ofta behöver tjänsteleverantören finnas på den plats där tjänsten skall utföras. 

(Wilson et al, 2008, s. 16-17) Utöver det blir även kundens förståelse för processen i 

vilket tjänsten levereras viktig då deras agerande och förståelse för tjänsten påverkar 

dess kvalité (Edvardsson, 1996, s. 64). 

Samtidig produktion och konsumtion av tjänsten innebär att tjänsteleverantören inte 

först kan producera tjänsten, för att sedan leverera den. Istället uppstår kvalitén i 

tjänsten när den levereras i interaktionen med kunden. (Parasuraman et al, 1985, s. 42) 

Detta medför att varor inte kan lagerhållas, säljas igen eller bli returnerade. Det blir 

även problematiskt att synkronisera tillgång och efterfrågan på tjänsten. (Wilson et al, 

2008, s. 17) 

Dessa karakteristiska skillnader för tjänster gentemot produkter innebär att 

tjänsteleverantörer och forskare måste inse att, för att uppnå förbättring av kvalité i 

tjänsten krävs ett annat tillvägagångssätt än tidigare. (Wilson et al, 2008, s. 15) 

 

  



 

 

Bilaga 2 – Entreprenöriell intensitet  

Enligt Morris & Sexton (1996, s. 6-7) är ansträngningen att ständigt upptäcka nya 

produkter, tjänster och marknader en indikation på en entreprenöriell verksamhet. 

Vidare argumenterar Morris & Sexton (1996, s. 6-7) att antalet nya händelser kan 

beskrivas med ordet frekvens. Samtidigt kan alla händelser som är innovativa, riskfyllda 

och proaktiva beskrivas som graden av entreprenörskap (Morris & Sexton 1996, s. 7). 

Dessa två faktorer tillsammans blir enligt Morris & Sexton (1996, s. 7) entreprenöriell 

intensitet. Genom detta handlar entreprenörskap om frågorna ”hur ofta” och ”hur 

mycket” (Morris & Sexton 1996, s. 7). Genom dessa två faktorer skapade Morris & 

Sexton (1996, s. 6-8) en tvådimensionell matris som de kallar ”the entrepreneurial grid”.  

Genom att kombinera dessa två faktorer, graden av entreprenörskap samt frekvensen i 

entreprenörskapet, på en organisation, framkommer den organisationens 

entreprenöriella intensitet (se figur ovan). Hur dessa två faktorer kommer fram sker 

genom att de som undersöker låter chefer inom organisationen svara på ett 

frågeformulär. Målet är att respondenterna skall svara på vad de bäst anser beskriver 

företagets verksamhet för de senaste åren.  

Entreprenöriell intensitet 

Källa: Morris & Sexton, 1996, s. 7 



 

 

Beroende på vart i modellen företaget hamnar kan de beskrivas på olika sätt efter figur 

nedan. (Morris & Sexton 1996, s. 6-10) 

 

Morris & Sexton (1996, s. 6-11) utförde även en kvantitativ studie för att testa huruvida 

entreprenöriell intensitet har något empiriskt stöd. Det som studien kommer fram till är 

att det finns empiriskt stöd för konceptet entreprenöriell intensitet och speciellt vikten 

av att mäta både graden av entreprenörskap och entreprenöriella beteenden i 

organisationen. Studien utfördes på organisationer i varierande storlek. Dock utfördes 

studien enbart på organisationer som agerar på företagsmarknaden där både tjänste- och 

produktföretag var inkluderade, samt även en bred variation av teknologibaserade 

organisationer. Studien begränsas även av att den inte kan uppvisa något samband 

mellan entreprenöriell intensitet och ekonomisk tillväxt. (Morris & Sexton 1996, s. 6-

12) 

  

Fem kategorier 

Källa: Morris & Sexton, 1996, s. 8 



 

 

Bilaga 3 – Utskick och enkäten 

Hej, 

 

Vi är två studenter som studerar vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 

som skriver en C-uppsats. Denna C-uppsats handlar om hur medelstora företag 

tar tillvara på medarbetarnas idéer. Vi är därför intresserad av just det företag 

du leder, och vi hoppas att du kan tänka dig att hjälpa oss genom att svara på 

enkäten som bifogas i detta mail. Denna enkät består av sex stycken frågor och 

tar maximalt fem minuter att svara på. Vi önskar att någon i ledande position 

svarar på enkäten. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på; 

Mailadress 

 

Länken till enkäten hittar du på följande adress 

Länk 

 

Stort tack på förhand! 

Andreas Ekdahl och Jonas Sandell 

 

Enkät 

Undersökning om hur företag tar tillvara på medarbetarnas idéer 

 

Denna undersökning är en del av en C-uppsats som utförs av två 

ekonomistudenter vid Umeå universitet. Målet med denna undersökning är att 

ta reda på hur bra medelstora företagen är på att ta tillvara på medarbetarnas 

idéer. Vi hoppas ni vill hjälpa oss genom att svara på enkäten! Vi ber er även 

fylla i era kontaktuppgifter i slutet då vi skulle vilja göra uppföljande intervjuer 

med några av er. 

 

 



 

 

Stort tack på förhand! 

Andreas och Jonas  

 

 

Arbetar det över 50 personer i det företag som du är verksam inom?  

 

 Ja  Nej 
Ranka följande påståenden efter hur pass bra du tycker det stämmer in på 

ditt företag  

 

               1 = Instämmer inte alls                           5 = Instämmer helt 

Vi tar tillvara på 

idéer från 

medarbetarna 

som leder till stora 

förändringar i vårt 

tjänsteerbjudande 

 1 2 3 4 5  

Vi tar tillvara på 

idéer från 

medarbetarna 

som leder till stora 

förändringar i våra 

arbetsprocesser 

 1 2 3 4 5  

Vi tar tillvara på 

många idéer från 

medarbetarna 

som leder till 

förändring i vårt 

tjänsteerbjudande 

 1 2 3 4 5  

Vi tar tillvara på 

många idéer från 

medarbetarna 

som leder till 

förändring i våra 

arbetsprocesser 

 1 2 3 4 5  



 

 

 

Hur många idéer från medarbetarna har ni implementerat under det 

senaste året?  

 

Svar: __________________________________________________________ 

 

Kontaktuppgifter 

Då denna C-uppsats förstudie är genomförd ämnar vi utföra djupare analyser 

på vissa företag. Vi skulle därför uppskatta om du ville fortsätta att delta i 

studien. 

Fyll då i kontaktuppgifterna nedan. 

 

Återigen stort tack för din medverkan! 

 

Vilket företag arbetar du för? ______________________________________ 

 

Namn: _________________________________________________________ 

 

E-mail: _________________________________________________________ 

 

Telefon: ________________________________________________________ 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 4 – Tabell och diagram förstudie  

 Storlek Frekvens 

Företag B 5 1 

*** 6 8 

*** 6 6 

*** 6 6 

*** 6 6 

Företag A 2 2 

*** 7 6 

*** 8 8 

*** 4 6 

*** 8 8 

Företag C 8 4 

*** 3 2 

  



 

 

Bilaga 5 – Förfrågan för intervjuer 

Hej ******, 

  

Vi heter Andreas Ekdahl och Jonas Sandell, och vi läser till civilekonomer vid Umeå 

Universitet med inriktning mot Service Management. Vi skriver nu våran C-

uppsats.  För någon vecka sedan deltog du i en enkät gällande hur ni tar tillvara på idéer 

från medarbetarna som möter kunder.  Vi fann dina svar intressanta och skulle därför 

gärna vilja intervjua dig och två av era medarbetare som arbetar direkt med kunden.   

  

Som du säkert förstår skulle vi uppskatta det oerhört mycket om ni tog er tid att ställa 

upp för en intervju. Intervjuerna kommer presenteras anonymt. Vi är flexibla gällande 

tid för intervjun så det som passar er får självklart styra. Om ni har intresse kommer vi 

självklart ut och presenterar resultaten när studien är avslutad eller skickar en 

sammanfattning av uppsatsen.  

  

Vi är tacksamma för ditt svar så snart som möjligt. Har du några frågor eller funderingar 

kring studien tveka inte att höra av dig.  

  

Stort tack på förhand! 

  

Bästa hälsningar 

Andreas Ekdahl                                                        Jonas Sandell  

Telefonnummer                                                        Telefonnummer 

Mailadress                                        Mailadress 

Studenter vid Handelshögskolan, Umeå Universitet  

  

  



 

 

Bilaga 6 – Intervjuguide medarbetare 

Inledning 

Syftet är att höra din bild av hur organisationen tar tillvara på medarbetarnas idéer. 

Resultatet kodas och användas i en c-uppsats i företagsekonomi. Namn och 

organisationsnamn kommer vara anonymt och kodas. Resultatet publiceras i en c-

uppsats och även eventuellt sammanfattas i ett kortare dokument till respondenterna. 

 

Frågor?  

 

Allmänt:  

Namn? 

Vilken befattning har du?  

Möter du kunder i ditt dagliga arbete?  

Hur länge har du arbetat här?  

Berätta kort om dina arbetsuppgifter? 

 

Lägg upp pappret med rubriker fråga om de vill fylla på med något 

 

Vanliga idéer 

Vad är en idé för dig? (definierande fråga) 

 (Nya tjänster, arbetssätt ?) 

Vilka idéer har du och dina kollegor som rör företaget? (definierande fråga och idétyp) 

Vilka idéer upplever du är det vanligaste som du och dina kollegor har? (idétyp)  

Hur organisationen tar tillvara på idéer 

Hur går du tillväga om du har en idé om något i organisationen? (tillgänglighet) 

Finns det något speciellt sätt för dig att dela med sig av idéer? (tillgänglighet parallella 

system) 

Skiljer det sig på något sätt beroende på vad det är för idé? (parallella 

system)  

  Hur? 

Finns det något annat sätt för dig att dela med dig av dina idéer? (parallella system 

tillgänglighet) 

 Är det formaliserat på något sätt? 

Om det finns flera system vilket använder du? Och varför?  

Om det är ett digitalt system – Har du tillgång till dator i ditt arbete? (tillgänglighet) 

  Om inte dator - Hur har du tillgång till dator? (tillgänglighet)  

Genomförande av idéer 

Uppfattar du att det är många idéer från medarbetarna som implementeras/genomförs? 

(kännedom)  

Hur många av dessa uppfattar du kommer från medarbetarna som möter kunderna? 

(kännedom)  

Hur motiverad är du att dela med dig av dina idéer? (jobbdesign, belöning, ledningens 

roll, tillgänglighet, resurser att möjliggöra) 

Har du haft idéer du inte delat med dig? (jobbdesign, ledningens roll, belöning, 

tillgänglighet, resurser att möjliggöra, kännedom) 

 Varför då? 

Vad uppfattar du som de vanligaste anledningarna till att idéer från dig eller andra 

medarbetare inte implementeras/genomförs? (resurser att möjliggöra och ledningens 

roll) 



 

 

Tillgänglighet 

Upplever du att det är lätt för dig att dela med sig av sina idéer? (tillgänglighet ev. 

kännedom) 

Upplever du att det finns några hinder för dig att dela med dig av dina idéer? 

(tillgänglighet ev. jobbdesign) 

Upplever att organsationen är öppen för idéer från medarbetarna? (tillgänglighet, 

kännedom, ledningens roll ev. lärandekultur)  

Ledningens roll 

Hur upplever du att organisationen reagerar om du kommer med en idé? (ledningens 

roll) 

Upplever du att inställningen skiljer sig beroende på vilken idé det är? (från vem och 

typ av idé) (ledningens roll och planering och mål och idétyp) 

Upplever miljön i organisationen som inriktad på utveckling? (lärandekultur, ledningens 

roll)  

Planering och mål 

Upplever du att organisationen har något mål med varför de tar tillvara på idéer från 

medarbetarna? (planering och mål) 

 Om ja. Vad är detta för mål? 

Upplever du att organisationen har något speciellt fokus för vilka idéer de tar till sig 

från medarbetarna? (planering och mål) 

 Om ja. Vad upplever du att det är för fokus?  

Vad mäter organisationen 

Vilka mått upplever du är det viktigaste inom organisationen för att mäta hur det går? 

(kvantitativa och/eller kvalitativa) (vad mäter organisationen) 

Upplever du att ni mäter rätt saker? (vad mäter organisationen, planering och mål) 

Resurser för att möjliggöra idéer 

Känner du till om organisationen utvärderar idéer från medarbetarna på något sätt? 

(resurser för att möjliggöra) 

 Känner du till hur det går till?  

Känner du till om det finns några specifika faktorer som avgör om företaget genomför 

idéen? (planering och mål) 

 Om ja. Vilka är dessa faktorer?  

Känner du till om organisationen har något speciellt sätt för hur de utvecklar idéer från 

medarbetarna? (resurser för att möjliggöra) 

 Om ja. Hur går detta till?  

Känner du till om organisationen återkopplar till idélämnaren på något sätt efter att idén 

lämnats in? (feedback – resurser för att möjliggöra) 

 Om ja. Hur går det till?  

Kännedom  

Lyfter organisationen fram framgångsrika idéer från medarbetarna? (belöning, 

kännedom) 

Hur marknadsförs möjligheten att lämna idéer internt? (kännedom) 

Tror du att alla medarbetare vet hur de kan dela med sig av sina idéer? (kännedom) 

Feedback  

Bollar du och dina kollegor idéer med varandra? (Medarbetar perspektiv) (feedback) 

 Ev. Finns det någon speciell anledning till att ni gör det? 

Uppmuntras ni att bolla idéer med varandra av organisationen? (ledningens roll) 

Diskuterar du och dina kollegor era idéer med någon chef? (feedback och ledningen 

roll) 

Är det vanligt att du och dina kollegor gör det?  



 

 

 Hur går det till?  

 (Uppmuntras ni att göra det? ) 

Jobbdesign 

Upplever du att det finns någon risk med att komma med idéer? (jobbdesign, ledningen 

roll, resurser för att möjliggöra)  

Hur stor möjlighet har du att genomföra idéer själv? (jobbdesign)  

Upplever du att det är en naturlig del av arbetet att komma med idéer? (jobbdesign, 

ledningens roll, lärandekultur)  

Lärandekultur 

Upplever du att det finns klara strukturer för hur organisationen hjälper dig att 

utvecklas? (lärandekultur)  

 Kan du ge exempel på detta?  

Belöningar 

Känner du till om idéer från medarbetarna belönas på något sätt? (belöning) 

 Ev. vilken/vilka typ/typer? Varför?   

Är det viktigt för dig att det finns möjlighet att bli belönad för din idé? (belöning) 

Hur sannolikt uppfattar du att det är att du blir belönad för en idé du delar med dig av? 

(belöning) 

Vilken typ av belöning skulle vara attraktiv för dig? (belöning) 

Avslutande frågor 

Är det viktigt för dig att det finns ett sätt för dig att dela med dig av dina idéer? 

(lärandekultur) 

Hur kommer det sig att du upplever detta som viktigt eller oviktigt? (lärandekultur)  

Uppfattar du att de går att utveckla förslagssystemet på något sätt? (planering och mål, 

resurser för att möjliggöra, ledningens roll)  

 

Återkoppla till pappret, fråga om de nu finns något som de känner att de vill 

utveckla eller lägga till. 

  



 

 

Bilaga 7 – Intervjuguide chef 

Intervjufrågor  

Inledning  

 

Syftet är att höra din bild av hur organisationen tar tillvara på medarbetarnas idéer. 

Resultatet kodas och användas i en c-uppsats i företagsekonomi. Namn och 

organisationsnamn kommer vara anonymt och kodas. Resultatet publiceras i en c-

uppsats och även eventuellt sammanfattas i ett kortare dokument till respondenterna. 

 

Frågor?  

 

Allmänt:  

 

Namn? 

Vilken befattning har du?  

Hur länge har du arbetat här?  

Berätta kort om dina arbetsuppgifter? 

Hur många är du chef för?  

Lägg upp pappret med rubriker och fråga om de känner att de vill lägga till 

något/tillföra något? 

 

Vanliga idéer  

 

Vad är en idé för dig? (Idétyp) 

 (Nya tjänster, arbetssätt , ?) 

Beskriv vilka idéer medarbetarna som möter kunden kommer med? (Idétyp) 

Vad handlar de nya idéerna om? (Idétyp) 

 Priser, produkter, arbetssätt, etc. 

Vilka idéer är det vanligast att medarbetarna som möter kunden kommer med? (Idétyp) 

 

Hur organisationen tar tillvara på idéer 

Hur tar ni tillvara på idéer från medarbetaren som möter kunden? (Tillgänglighet) 

 Skiljer det sig på något sätt beroende på vad det är för idé?  

Finns det något annat sätt medarbetarna lämnar in idéer på? (Parallella 

system/Tillgänglighet)  

 Är det formaliserat på något sätt? 

Om ni har flera system vilket använder ni? Och varför?  

Om det är ett digitalsystem – Har medarbetarna tillgång till datorer i sitt arbete? 

(Tillgänglighet) 

  Hur har de tillgång annars? 

 

Genomförande av idéer 

Hur många idéer från medarbetarna implementerar ni? (Kännedom) 

Hur många av dessa uppfattar du kommer från medarbetarna som möter kunderna? 

(Kännedom) 

Vilken typ av idéer implementerar ni mest? (försvinner någon typ av idé på vägen?) 

(Kännedom) 

Varför tror du att ni implementerar denna typ av idéer mest? 



 

 

Vad är de vanligaste anledningarna till att ni inte implementerar medarbetarnas idéer? 

(Resurser för att möjliggöra/Planering och mål) 

Finns det några specifika faktorer som avgör om ni implementerar idén? (Planering och 

mål) 

Tror du att medarbetarna har många idéer de inte delar med sig av? 

(Jobbdesign/Ledningens roll/Belöning/Vad mäter organisationen/Tillgänglighet till 

systemet) 

 Varför tror du inte att de delar av sig med idéerna?  

 

Tillgänglighet 

Uppfattar du att det är lätt för medarbetarna att dela med sig av sina idéer? 

(Tillgänglighet/Kännedom) 

Uppfattar du att det finns några hinder för medarbetarna att dela med sig av sina idéer? 

(Tillgänglighet/Jobbdesign) 

Tror du medarbetarna upplever att organisationen är öppen för idéer från dem? 

(Ledningens roll/Lärandekultur/Tillgänglighet/Kännedom) 

 

Ledningens roll 

Hur ser organisationen på idéer från medarbetarna? (Ledningens roll) 

Skiljer sig inställningen beroende på vilken idé det är? (från vem och typ av idé) 

(jobbdesign/Ledningens roll/Resurser för att möjliggöra idéer) 

Tror du medarbetarna upplever miljön i organisationen som inriktad på utveckling? 

(Ledningens roll/Lärandekultur) 

Upplever du organisationen som inriktad på utveckling? (Lärandekultur) 

 

Planering och mål 

Har ni något mål med att ta tillvara på idéer från medarbetarna? (Planering och mål) 

 Vad är det för mål?  

Har ni någon plan om varför ni tar tillvara på idéer på det sätt ni gör? (Planering och 

mål) 

 Varför gör ni på detta sätt?  

Har ni något fokus för vilka idéer ni söker hos medarbetarna? (Planering och mål) 

 

Vad mäter organisationen 

Vilka är de viktigaste måtten ni använder för att mäta hur det går i organisationen? 

(kvantitativa och/eller kvalitativa) (Vad mäter organisationen) 

Upplever du att ni mäter rätt saker? (Vad mäter organisationen/planering och mål) 

 

Resurser för att möjliggöra idéer 

Utvärderar ni idéerna från medarbetarna på något sätt? (Resurser för att möjliggöra 

idéer) 

 Hur går det till?  

Har ni något system för hur ni utvecklar idéer från medarbetare? (Resurser för att 

möjliggöra idéer)  

Återkopplar ni till idélämnaren på något sätt? (Feedback/resurser för att möjliggöra 

idéer) 

 

Kännedom  

Lyfter organisationen fram framgångsrika idéer från medarbetarna? 

(Belöning/Kännedom) 



 

 

Hur marknadsförs möjligheten att lämna idéer internt? (Kännedom) 

 Tror du att alla medarbetare vet hur de kan dela med sig av sina idéer? 

 

Feedback  

Tror du medarbetarna bollar idéer med varandra? (Feedback) 

 Ev. Varför tror du att det är på detta viset? 

Uppmuntras medarbetarna att bolla idéer med varandra? (Ledningens roll) 

Kan medarbetarna diskutera sina idéer med sin chef? (Feedback/Ledningens roll) 

 Är det vanligt att medarbetarna gör detta? 

 Hur går det till?  

 (Uppmanas medarbetarna att göra det? ) 

 

Jobbdesign 

Hur stor möjlighet har medarbetarna att implementera idéer själva? (Jobbdesign) 

Tror du att medarbetarna upplever att det är en naturlig del av arbetet att komma med 

idéer? (Jobbdesign/Ledningens roll/Lärandekultur) 

Lärandekultur 

Har organisationen klara strukturer för hur ni hjälper medarbetarna att utvecklas? 

(Lärandekultur) 

 Kan du ge exempel på detta?  

 

Belöningar 

Belönar ni idéer från medarbetarna på något sätt? (Belöning) 

 Ev. vilken/vilka typ/typer? Varför?   

Avslutande frågor 

Uppfattar du att de går att utveckla förslagssystemet på något sätt? (Ledningens 

roll/Planering och mål/Tillgänglighet till systemet/Parallella system) 

 

Återkoppla till pappret, fråga om de nu finns något som de känner att de vill 

utveckla eller lägga till. 

  



 

 

Bilaga 8- Teman 

Vanliga idéer 

Hur organisationen tar tillvara på idéer 

Feedback  

Resurser för att möjliggöra idéer 

Planering och mål 

Ledningens roll 

Jobbdesign 

Kännedom  

Belöningar 

Tillgänglighet 

Lärandekultur 

Vad mäter organisationen 

Genomförande av idéer 

 

  



 

 

Bilaga 9 – Kontinuerliga och diskontinuerliga innovationer 

Lovelock lyfter fram en distinktion mellan två typer av innovationer inom nya tjänster, 

nämligen kontinuerliga- och diskontinuerliga innovationer. De kontinuerliga 

innovationerna består av mindre innovationer inom de områden som företaget redan 

erbjuder tjänster. Vidare delar Lovelock in de kontinuerliga innovationerna i tre 

underkategorier, som är; utvidgning av tjänsten, förbättring av tjänsten samt förändring 

av stil i tjänsten. (Lovelock 1984, refererat genom Fitzsimmons & Fitzsimmons 2000, s. 

3-5) 

Utvidgning av tjänsten innebär att tjänsteleverantören utvidgar sitt tjänsteerbjudande 

genom att erbjuda exempelvis nya flygrutter, nya märken i en matbutik etcetera. 

Förbättring av tjänsten innebär förändringar av den redan befintliga tjänsten som 

exempelvis borttagning av frukostserveringen under vissa flygturer. Förändring av stil i 

tjänsten innebär visuella förändringar i den redan befintliga tjänsten. Detta för att 

åstadkomma en emotionell förändring och attitydförändring hos kunderna genom att 

endast förändra det utseendet hos tjänsten. Exempel på detta kan vara en hårsalong som 

inreder med trendiga posters för att förmedla en känsla av att vara moderna, samtidigt 

som de förmedlar ett intryck av att kunna få sina kunder att se ut som de på bilderna. 

Diskontinuerliga innovationer handlar enligt Lovelock (1984, refererat genom 

Fitzsimmons & Fitzsimmons 2000, s. 3-5) om förändringar i tjänsteerbjudandet som 

inte tidigare erbjudits till tjänsteleverantörens befintliga kunder. Även här delar 

Lovelock (1984, refererat genom Fitzsimmons & Fitzsimmons 2000, s. 3-5) in dessa 

diskontinuerliga innovationer i tre underkategorier, som är: Stora innovationer, start-up 

företag samt nya tjänster för en marknad som redan tjänas av leverantören. Stora 

innovationer innebär att nya tjänster introduceras för odefinierade marknader. Exempel 

på det kan vara den första internetbanken och Spotifys musik-tjänst. Start-up företag 

handlar om att introducera nya tjänster på en marknad som redan tjänas av 

tjänsteleverantören. Exempel på detta är när den första nyhetstidningen introducerade en 

”app” för deras kunder med smartphones som underlättade användandet av deras tjänst. 

Nya tjänster för en marknad som redan tjänas av leverantören innebär att 

tjänsteleverantören erbjuder nya tjänster för en marknad som de redan tjänar, men 

tjänsten kan redan tillhandahållas av ett annat företag sedan tidigare.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


