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Sammanfattning 

Den höga konkurrensen mellan företag gör det allt viktigare att ligga i framkant med en 

modern och teknisk utveckling. Detta driver företag att fokusera på Innovation 

Management genom att utveckla metoder för att mer effektivt kunna dra nytta av 

personalens kreativitet och engagemang. Detta är nödvändigt för att bibehålla en 

kontinuerlig och hållbar utveckling. 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse över hur företag får in tekniska idéer från 

de anställda och hur dessa idéer utvärderas. Studien påbörjades med att få en 

grundläggande förståelse av begreppet innovation. Detta följdes av en fallstudie på 

företaget ABB Capacitors med intervjuer och en enkätundersökning som utvärderades 

genom en statistisk analys. För att jämföra hur avdelningen förhåller sig till andra 

avdelningars innovationsarbete på ABB genomfördes en intervju med kompletterande 

enkätundersökning på ABB Breakers. Kontinuerlig litteratursökning pågick under hela 

processen. 

Rapporten behandlar muntlig, skriftlig och elektronisk förmedling av tekniska idéer. 

Inom dessa metoder tas sex kommunikationskanaler upp som företag kan använda för 

att tillgodose alla anställdas preferenser. ABB Capacitors har tidigare använt den s.k. 

förslagslådan men upptäckte att detta system inte fungerade som önskat. Därför 

övergick avdelningen till två muntliga system.  

De metoder som företag använder för att utvärdera personalens tekniska idéer, i syfte att 

avgöra om idéerna ska konkretiseras eller inte, behandlas även i rapporten. Detta genom 

att studera tre internationella beslutsmodeller: Six Thinking Hats, Evaluation Matrix och 

SWOT-analysen. Valet av metod beror på idéns omfattning och inriktning, företagets 

kultur och maktförhållande samt företagets mål och strategi. ABB Capacitors använder 

Six Thinking Hats som utvärderar idéer effektivt utifrån sex olika perspektiv. Dock 

anser de anställda att utvärderingsarbetet på avdelningen bör förbättras.  

Ett problem som förekommer på företag är att de anställda inte deltar tillräckligt i 

innovationsarbetet genom att inte dela med sig av sina idéer. En lösning till detta är att 

företaget inspirerar personalen att använda sin kreativitet och dra nytta av sina 

erfarenheter. Detta uppnås bland annat genom coachningsprogram, 

verksamhetsutveckling och motiveringsarbete.  

  



How do employees communicate ideas and 
how are they evaluated in a company? 

 

Abstract 

The high competition between companies makes it increasingly important to be at the 

top of a modern and technological development. This is forcing companies to focus on 

innovation management by developing methods to more effectively benefit from the 

staff's creativity and commitment. This is necessary to maintain a continuous and 

sustainable development. 

The purpose of this study is to create understanding of how businesses receive and 

evaluate technical ideas from employees. The study was initiated by obtaining a basic 

understanding of the concept of innovation. This was followed by a case study on the 

company ABB Capacitors that involved interviews and a survey that was evaluated with 

statistical analysis. To compare how the department relates to other departments' 

innovative efforts at ABB, another interview with a supplementary survey was held at 

ABB Breakers. Continuous literature search was conducted throughout the whole 

process. 

The report discusses verbal, written and electronic communication of technical ideas. 

Within these methods, six channels of communication were discussed that would allow 

companies to meet all employees' preferences. ABB Capacitors has previously used the 

so-called “Suggestion Box,” but found that this system did not work as desired. 

Therefore, the department proceeded with two verbal systems. 

Another section analyzed how the company evaluates the staff's technical ideas to 

determine whether the ideas will be concretized. This was analyzed by using three 

international decision-making models: Six Thinking Hats, Evaluation Matrix and 

SWOT analysis. The choice of method depends on the scope and focus of the idea, the 

company’s culture and power distribution, as well as the company’s goals and strategy. 

ABB Capacitors is using Six Thinking Hats, which evaluates ideas effectively from six 

different perspectives. However, the employees want an improvement of the evaluation 

work at the department. 

One potential problem is when employees do not share their ideas and thus do not 

participate enough in the innovation process. One possible solution would be for the 

company to inspire their employees to use their creativity and take advantage of their 

experiences. This can be achieved by coaching programs, business development and 

motivation from the company. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt behandlas projektets bakgrund, syfte, problemformulering och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Konkurrensen mellan företag hårdnar och det gäller att vara snabbfotad för att lyckas, 

vilket gör det viktigt att ligga i en konstant, snabb och modern utveckling. Därför får 

begreppet Knowledge Management en allt större roll i dagens företag. En viktig del 

inom detta är Innovation Management som syftar till att inte gå miste om viktig 

information och kompetens som företaget besitter. Ett företag kan följa olika strategier 

för att utvecklas och få in nya tekniska idéer. En möjlighet är att dra nytta av 

personalens erfarenheter och kreativitet och ta del av deras produktiva idéer. 

Innovation Management kan generera förbättringar inom många områden. Till exempel: 

 Utveckling av produkter 

 Marknadsföring 

 Förbättring av arbetsmiljö 

 Kostnadsbesparing 

Alla dessa faktorer är minst lika viktiga som att ha en välutvecklad produkt för att 

företaget ska lyckas långsiktigt på marknaden. 

 

1.2  Syfte och Problemformulering  

Syftet med projektet är att ge en djupare inblick i hur företag hanterar sitt 

innovationsarbete med fokus på personalens roll i processen. Företaget ABB valdes för 

att göra en fallstudie på hur arbetet med innovation kan skötas i arbetslivet. 

Rapporten kommer behandla följande frågor:  

 Hur förmedlar anställda nya tekniska idéer till ledningen?  

 Vilka metoder används för att avgöra om en teknisk idé ska konkretiseras? 

 Vilka svårigheter finns med hur idéer förmedlas och utvärderas på företag och 

hur kan dessa undvikas? 

                                                                                                                                                       

1.3 Avgränsningar 

 I denna rapport behandlas tre system av hur de anställda förmedlar tekniska idéer och 

hur dessa utvärderas på företag. Hur effektivt detta fungerar beror på hur villiga de 

anställda är att delta i innovationsarbetet. Därför kommer även företags 

motivationsarbete och coachningsprogram behandlas översiktligt för att göra ämnet mer 

begripligt. 
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2. Metod 

Projektet påbörjades med att införskaffa grundläggande förståelse av ämnet genom 

litteratursökning. Därefter genomfördes en första intervju på företaget ABB i Ludvika 

för att ge en bild av hur idéer förmedlas och behandlas ute på ett företag. Att ha 

intervjun tidigt gav möjlighet att återkomma för ett ytterligare besök efter en 

genomgående litteraturstudie. Intervjuerna kompletterades med en enkätundersökning 

som de anställda på ABB fick besvara. Arbetet har präglats av två vetenskapliga 

metoder; en fallstudie för att få en statistisk modell från enkäterna medan intervjuer och 

litteraturstudie innefattas av teoribildning
1
. Dessa delar av arbetsupplägget och de två 

vetenskapliga metoderna visas i Figur 1. 

 

2.1 Litteraturstudie 

För att underlätta arbetsprocessen delades litteraturstudien in i tre olika kategorier. Först 

definierades vad som menas med innovation, därefter behandlades hur idéer förmedlas 

och utvärderas på ett företag. Informationen i litteraturstudien kommer från litterära och 

webbaserade källor där de litterära källorna hittades på Kungliga Tekniska Högskolans 

bibliotek och Stadsbiblioteket i Stockholm. Källhänvisningar sparades kontinuerligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 1. De tre delarna i arbetsupplägget tillsammans med de två vetenskapliga metoderna. 

2.2 Enkäter och Intervjuer 

Genom besöket på ABB Capacitors gavs en inblick i hur de hanterar innovationsfrågor. 

För att få en ansvarigs synpunkter hölls intervjuer med en produktionschef där 

intervjuerna var semistrukturerade för att ge möjligheter för fria svar. För att även få 

övriga personalens syn på situationen hölls en intervju med en anställd och dessutom 

fick ytterligare 37 stycken delta i en enkätundersökning. För att se hur ABB Capacitors 

står sig mot andra avdelningar på ABB hölls en intervju med en produktionschef på 

avdelningen ABB Breakers. Här svarade även 18 anställda på samma enkät. Alla 

enkäterna sammanställdes och en statistik analys genomfördes för att få fram ett 

sanningsenligt resultat. 

                                                 
1
 R. Ejvegård, Vetenskaplig metod. (Lund. Studentlitteratur AB. 2009). ISBN 978-91-44-05474-2. Ch 3. 

Fallstudie Teoribildning 

Intervju Litteraturstudie Enkäter 

Hur förmedlas 

idéer? 

Hur utvärderas 

idéer? 

Vad är 

innovation? 
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3. Teoribildning 

I litteraturstudien förklaras begreppet innovation och vad som behövs för att 

åstadkomma ett stabilt innovationsarbete på ett företag. Den kommer även behandla 

olika metoder för hur anställda förmedlar tekniska idéer till ledningen och hur dessa 

sedan utvärderas. Till sist kommer litteraturstudien ta upp svårigheter med innovation 

och hur företag kan undvika dessa.  

 

3.1 Vad är innovation? 

Ordet innovation kommer från det latinska ordet ”i’nnova” som betyder förnya eller 

åstadkomma något nytt. För att en idé eller uppfinning ska betraktas som en del av 

innovation måste den förverkligas och sättas i bruk
2
. Om en idé sprids ut och når 

marknader över hela världen kallas den en grundläggande innovation. Exempel på dessa 

innovationer är; dator, telefon och television. Inte förrän telefonen konkretiserades och 

nådde marknaden övergick den till att vara en grundläggande innovation
3
. Syftet med 

innovation är att göra framsteg som ska leda till en vinst för företaget, exempelvis 

ekonomisk, ergonomisk eller teknisk vinst
4
. 

För att ett företag ska uppnå ett fungerande innovationsarbete behövs tre huvudaspekter: 

kultur, process och struktur, se Figur 2. Med kultur innebär det att företaget ska ha en 

riktlinje och tradition för förmedling av idéer, ta risker och förespråka nya innovativa 

lösningar
5
. I vissa företag kan innovation ha svårt att utvecklas om företaget styrs med 

ett hierarkiskt system. I dessa situationer får de anställda svårt att kommunicera med 

högre chefer vilket medför svårigheter att förmedla nya idéer
6
. I Sverige präglas 

innovation vanligtvis av ett demokratiskt system där anställda med olika nivåer av 

inflytande deltar i processen
7
. Den andra huvudaspekten, process, innehåller teorier om 

att företag ska ha utarbetade metoder för förmedling och utvärdering av 

förbättringsförslag. Till sist är det viktigt att ha en utarbetad struktur och teknologi som 

stöd åt innovationsprocessen
8
. 

 
Figur 2. Innovationens tre huvudaspekter: kultur, process och struktur. 

                                                 
2
 Nationalencyklopedin. Innovation. <http://www.ne.se/lang/innovation> Hämtad 2011-03-23.  

3
 P. M. Senge. The fifth discipline. (Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1990). ISBN 0-385-

26095-4. p9,227 
4
 L. Morris. Innovations Metrics. (InnovationLabs, 2008).  p2. 

5
 InnovationPoint. Organizing for innovation. (InnovationPoint LLC, 2004). ISSN 510-428-1644. 

6
 P. M. Senge. The fifth discipline. (Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1990). ISBN 0-385-

26095-4. p9,227 
7
 G. Ekvall. Kreativitet på verkstadsgolvet. (Stockholm. Victor Pettersons Bokindustri AB, 1972). ISBN 

91-7116-113-1. p40. 
8
 InnovationPoint. Organizing for innovation. (InnovationPoint LLC, 2004). ISSN 510-428-1644 

http://www.ne.se/lang/innovation%3e%20Hämtad%202011-03-23
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De flesta företag både i och utanför Sverige har organiserade förslagsverksamheter för 

att garantera ett fungerande innovationsarbete och en konstant utveckling. 

Förslagsverksamheten har fyra huvudsyften där det första är direkt ekonomiska 

målsättningar som handlar om att sänka materialkostnader, förkorta arbetscykler, 

förbättra kvalitet och få högre produktivitet. Det andra syftet är indirekt ekonomiska 

målsättningar, även kallade arbetsmoraliska målsättningar. Detta handlar om att 

förbättra den anställdes förtroende för företaget vilket i sin tur kommer att leda till bättre 

produktivitet hos den anställde. Det tredje handlar om humanitära målsättningar som 

understryker att arbetsmiljön ska vara både säker och trevlig för alla på företaget. Det 

sista syftet är den psykologiska målsättningen där målet är att öka den anställdes 

självförtroende och ge denne respons på att den tillför utveckling för företaget
9
.  

 

3.2 Hur förmedlas idéer? 

För att förbättra processen av hur tekniska idéer förmedlas pågår utvecklingsarbete 

inom Idea Management. Det är en strukturerad process för hur de anställda förmedlar 

idéer och hur dessa sedan utvärderas på ett företag. Här fokuseras det på att dra nytta av 

de anställdas kreativitet
10

. För att ett företag ska lyckas med sin innovationsverksamhet 

är det nödvändigt att ha en fungerande kommunikation. Vanligtvis förknippas begreppet 

kommunikation med överföring av data men en annan väsentlig del behandlar 

förmedlingen av idéer
11

.  

Kommunikationen i organisationer kan definieras som en kontinuerlig 

process där medlemmarna upprätthåller och förändrar organisationen 

genom att kommunicera med individer och grupper både internt och 

externt.
12

 

För att lyckas med att förmedla en idé måste en kommunikationskanal väljas, d.v.s. en 

metod för att överföra budskapet. Exempel på kanaler är: e-post, brev, telefonsamtal 

o.s.v. Dessa delas in i två kategorier: muntlig och skriftlig överföring. En grupp av 

kanaler som passar i båda kategorierna är all elektronisk överföring som behandlas en 

egen princip
13

.  

 

Skriftlig överföring av idéer 

Inom skriftlig förmedling av idéer finns det två system som kan användas. Det första 

systemet är förslagslådan
14

 som användes för första gången år 1886
15

 där de anställda 

lämnar in spontana idéer till företaget. Förslagslådan töms sedan av en ansvarig som går 

igenom och utvärderar idéerna. En fördel med denna princip är att de som lämnar in 

idéer kan vara anonyma och därmed vågar uttrycka sig ärligt. En risk är att det blir ett 

överflöd av idéer som inte hinner behandlas eller att dubbletter av idéer lämnas in. 

                                                 
9
 G. Ekvall. Kreativitet på verkstadsgolvet. (Stockholm. Victor Pettersons Bokindustri AB, 1972). ISBN 

91-7116-113-1. p23 
10

 H. Smith. What innovation is. (Computer Sciences Corporation, 2005). p9. 
11

 J. Thorsvik, D. I. Jacobsen. Hur moderna organisationer fungerar. (Lund, Studentlitteratur AB, 2008). 

ISBN 978-91-44-04780-5. Ch 8. 
12

 G. L. Kreps. Organizational communication. (London, Longman, 1990). ISBN 0-8013-0155-6. p11. 
13

 Thorsvik, D. I. Jacobsen. Hur moderna organisationer fungerar. (Lund, Studentlitteratur AB, 2008). 

ISBN 978-91-44-04780-5. Ch 8 
14

 J. Baumgartner. An introduction to idea management. (Belgien, Bwiti bvba, 2008). p4,5. 
15

 J. P. Dubé. Pourquoi la majorité des enterprises du Québec gaspillent-elles la créativité de leurs 

employés ?. <http://jeanpierredube.com/2011/03/06/gaspillage-ressource> (JPD conceil, 2011). Hämtad 

2011-03-18. 
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Dessutom finns risken att den anställde sällan får respons efter att idén satts i bruk, 

vilket sänker den anställdes ambition för vidare deltagande i innovationsprocessen. Det 

andra systemet är idékampanjer där de ansvariga efterfrågar en lösning till ett specifikt 

problem. Detta system kräver ofta att ledningen motiverar de anställda att engagera sig 

till att lösa problemet
16

. Dessa två system illustreras i Figur 3. 

 

 
 

Figur 3. Två system av hur idéer förmedlas. 

 

Elektronisk överföring av idéer 

Företag och organisationer kan välja att få in idéer elektroniskt genom att ha en hemsida 

där kunder och anställda kan komma med idéer och åsikter över vilka förändringar som 

borde genomföras. BrightIdea var ett av de första webbaserade systemen för elektronisk 

insamling av idéer. Denna har en applikation där kunder även kan kommentera andras 

åsikter och inlägg, vilket ger en klarare bild av kundernas efterfrågan som kan 

prioriteras av företaget
17

.  

Under våren 2009 startade Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm ett 

liknande projekt. På deras hemsida finns en applikation kallad Suggestion Box där 

studenter och anställda kan komma med förbättringsförslag åt skolan. Detta system har 

KTH för att få en inblick i studenters och anställdas åsikter
18

.  

 

Muntlig överföring av idéer 

Idéer kan också förmedlas muntligt genom till exempel direkt-, telefon- eller 

videosamtal. En fördel med muntlig överföring av idéer är den icke-verbala 

kommunikationen, d.v.s. kroppsspråket och betoningen, som kan tas till hjälp för att 

förmedla budskapet. Den norska studien Erlien från 1997 visade att vid ett direktsamtal 

förmedlas 7 % av det mottagaren uppfattar genom ord, 38 % genom personens betoning 

och 55 % genom kroppsspråket. Denna fördel kan dock bli en nackdel om personen inte 

har ett tydligt kroppsspråk. Ett problem med muntlig förmedling av idéer är att 

dokumentationen kan bli bristande
19

.  

                                                 
16

 J. Baumgartner. An introduction to idea management. (Belgien, Bwiti bvba, 2008). p4,5. 
17

 C. Frey. BrightIdea’s innovation suite tackles the innovation pipeline. 

<http://www.innovationtools.com>.  (Innovationtools, 2011). Hämtad 2011-03-29. 
18

 Intervju med Patric Jansson. Systemansvarig på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 2011-03-

28.. 
19

 J. Thorsvik, D. I. Jacobsen. Hur moderna organisationer fungerar. (Lund, Studentlitteratur AB, 2008). 

ISBN 978-91-44-04780-5. p298. 

Anställd 

lämnar idé 

Ansvarig 

hämtar idé 

Anställd Ansvarig 
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Dessa tre metoder med tillhörande kommunikationskanaler illustreras i Figur 4. 

 

 
Figur 4. Sex olika kommunikationskanaler för förmedling av idéer. 

Dessa tre principer tar upp spontana och organiserade förslagsverksamheter. Det är 

viktigt att ha en balans mellan dessa två typer för att kunna uppnå ett slagkraftigt 

innovationsarbete
20

.  

 

3.3 Hur utvärderas idéer? 

Många företag har utarbetade beslutsmodeller där valet av metod beror på idéns 

omfattning och inriktning, företagets kultur och maktförhållande samt företagets mål 

och strategi. I detta stycke förklaras tre internationellt kända beslutsmodeller för hur 

tekniska idéer utvärderas. 

 

Six Thinking Hats 

Att endast fokusera på fakta och siffror när ett förslag ska analyseras kan ibland 

uppfattas som aggressivt. Six Thinking Hats är en metod som bygger på parallellt 

tänkande och att det är viktigt att analysera ett problem utifrån olika perspektiv. Syftet 

med metoden är att erhålla ett välgenomtänkt beslut inom en rimlig tidsram
21

. 

Grundaren till denna princip är Dr. Peter De Bono, som skrev sin första bok inom ämnet 

år 1991
22

. Hattarna är en metafor där varje hatt är kopplad till en färg som symboliserar 

ett specifikt tankesätt. De sex färgerna är vit, röd, svart, gul, grön och blå. Deras 

inriktningar sammanfattas i Figur 5.   

Den vita hatten är den neutrala och objektiva som ser till siffror och fakta. Den används 

ofta i början av analysen för att få en objektiv grund men kan även användas som ett 

avslutande steg för att bedöma om beslutet är rimligt mot de fakta som finns. 

Den röda hatten representerar det emotionella synsättet där intuition och känslan tar vid. 

Denna tar upp icke-rationella åsikter vilket går emot den traditionella principen där 

beslut endast grundades på fakta och siffror. Här bygger uppfattningarna oftast på 

erfarenheter och det behövs inga logiska förklaringar för att stärka en åsikt. Denna är 

motsatsen till den vita hatten. 

                                                 
20

 G. Ekvall. Kreativitet på verkstadsgolvet. (Stockholm. Victor Pettersons Bokindustri AB, 1972). ISBN 

91-7116-113-1. p40. 
21

 E. de Bono. Sex tänkande hattar. (Brain Books AB, 2009). ISBN 978-91-85327-61-4. Ch 2-10. 
22

De Bono Thinking Systems.  <http://www.debonothinkingsystems.com/about/>. (2011). Hämtad 2011-

03-30. 

Förmedling av idéer 

Förslagslåda Kampanj Elektroniskt Direktsamtal Telefonsamtal 

 

Videokonferens 

Skriftligt Muntligt 
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Den svarta hatten, som även kallas försiktighetens hatt, bygger på den negativa 

synvinkeln och behandlar riskerna med idén. Denna hatt är ofta den viktigaste, eftersom 

den avslöjar idéns svagheter. Dock finns det risk att företaget tar för stor hänsyn till den 

svarta hatten och slutar se möjligheterna som idén besitter.  

Den gula hatten representerar den positiva synvinkeln som ser till möjligheter och 

förhoppningar, och förespråkar att ha logik i sina åsikter men även att ha visioner. 

Denna är motsatsen till den svarta hatten och rekommenderas när utveckling och 

förnyelse vill uppnås.  

Den gröna hatten associeras till kreativitet och inspiration och används för att 

vidareutveckla och förbättra förslaget. En vanlig metod som används är provokation för 

att bryta mönster och frambringa nytänkande och omväxling. 

Den blå hatten, som även kallas kontrollhatten, ser till helheten och omfattar idéns 

organisation och struktur. Denna inleder mötet och förklarar vad som ska behandlas, 

tillvägagångssättet och vilka mål som ska uppnås. Dessutom avslutar den mötet genom 

att sammanfatta vad som har beslutats och förklara framtida utmaningar. 

När ett problem uppstår på ett företag kan hattarna användas på två olika sätt. Det ena är 

att använda tre till sex hattar, en åt gången, där resultatet sammanställs i en helhetsbild 

efter analysen. Det andra sättet är att endast utnyttja en av hattarna. Denna metod 

används när fokus ligger på ett bestämt perspektiv, till exempel om endast riskerna är 

väsentliga så används enbart den svarta hatten
23

.  

 
Figur 5. Six Thinking Hats och dess inriktningar.

 24
 

 

 

 

 

                                                 
23

 E. de Bono. Sex tänkande hattar. (Brain Books AB, 2009). ISBN 978-91-85327-61-4. Ch 2-10. 
24

 D. Mann. Six thinking hats. <http://www.realinnovation.com/content/c090202a.asp>. (RealInnovation). 

Hämtad 2011-04-01. 
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Evaluation matrix 

En annan metod för att utvärdera idéer är att använda Evaluation Matrix. Med denna 

metod ställs ett antal viktningar upp, exempelvis sex, som idén granskas mot. Förslag på 

dessa är kostnad, genomloppstid och funktionalitet men företaget avgör vilka aspekter 

som är lämpliga. Ett betyg ges för varje kriterium som sedan sammanställs till ett 

övergripande betyg som önskas vara så högt som möjligt
25

. Ett exempel på 

utformningen av en Evaluation Matrix illustreras i Tabell 1. 

 

Viktning

a b c d a b c d

Kostnad 5 7 7 6 9 35 35 30 45

Produktens design 4 6 7 8 7 24 28 32 28

Krävd tid 5 8 6 7 6 40 30 35 30

Funktionalitet 3 6 7 8 5 18 21 24 15

Tid för uppföljning 3 7 6 6 8 21 18 18 24

Möjligheter till expansion 5 5 4 6 5 25 20 30 25

Oviktad summa 39 37 41 40

Viktad summa 163 152 169 167

Prioritering 3 4 1 2

Rank av idé Viktad rank av idé

 
Tabell 1. Exempel på en Evaluation Matrix. 

 

SWOT 

SWOT-analysen är en utvärderingsmetod som är mer förbestämd än Evaluation Matrix. 

Analysen består av en intern och en extern del. Inom den interna analysen behandlas 

styrkor och svagheter (Strengths, Weaknesses) av idén för företaget. Den externa delen 

tar upp möjligheter och hot (Opportunities, Threats) på marknaden. De fyra initialerna 

till de engelska översättningarna bildar namnet SWOT
26

. Denna metod illustreras i 

Figur 6. 

 

 
 

Figur 6. SWOT-analysens delar. 

 

  

                                                 
25

 J. Baumgartner. An introduction to idea management. (Belgien, Bwiti bvba, 2008). p11. 
26

 P-H. Skärvad, J. Olsson. Företagsekonomi 100. (Liber AB, 2008). ISBN 978-91-47-08971-0. p87. 
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3.4 Svårigheter med innovation 

En metafor till innovationsprocessen är en tratt som illustrerar att av de 

förbättringsförslag som förmedlas är det få som konkretiseras. Processen kan delas upp i 

tre övergripande delar; tanke, beprövning och innovation. Den första delen handlar om 

att de anställda ska bidra med innovativa förbättringsförslag.  Nästa del hanterar hur 

idén beprövas och i den sista delen har idén gått igenom processen och konkretiserats
27

. 

Detta illustreras i Figur 7. 

 
 

Figur 7. Innovationsprocessen illustrerad med en tratt. 

I vissa företag fungerar inte innovationsprocessen som önskat. Enligt en studie om USA 

från 2008 av Employee Involvement Association deltar 10 % av de anställda i 

innovationsprocessen genom att förmedla idéer. Dessa lämnar i genomsnitt in 1,4 idéer 

per år och av dessa utvecklas endast en tredjedel till att bli innovationer
28

. En anledning 

kan vara att de anställda väljer att inte förmedla idéer för att de är oroliga att förslaget är 

irrelevant eller att det ska ge negativa konsekvenser för en arbetskamrat
29

. 

 

3.5 Vägen till förbättring 

I dagens företag blir produktionen allt mer beroende av de anställdas kompetens vilket 

får företag att satsa mer på att motivera varje enskilt anställd. Detta kan, enligt Maslows 

motivationsteori, uppnås genom att tillfredsställa de anställdas fem grundbehov. Det 

första behovet är det fysiologiska behovet som företag påverkar genom att ge den 

anställde tillräcklig lön och fritid. Det andra är trygghetsbehovet som uppnås genom en 

säker arbetsplats och trygga anställningsvillkor. Det tredje är det sociala behovet som 

handlar om att skapa en gemenskap hos de anställda. Det fjärde är behovet av 

erkännande där de anställda bör få respons på sitt arbete. Det sista behandlar 

självförverkligande d.v.s. att tillföra personlig utveckling till individen
30

. Dessa fem 

grundbehov sammanfattas i Tabell 2. 

 

 

                                                 
27

 L. Morris. Innovations Metrics. (InnovationLabs, 2008).  p2. 
28

 J. P. Dubé. Pourquoi la majorité des enterprises du Québec gaspillent-elles la créativité de leurs 

employés ?. <http://jeanpierredube.com/2011/03/06/gaspillage-ressource> (JPD conceil, 2011). Hämtad 

2011-03-18. 
29

 G. Ekvall. Kreativitet på verkstadsgolvet. (Stockholm. Victor Pettersons Bokindustri AB, 1972). ISBN 

91-7116-113-1. p26. 
30

 A. H. Maslow. Motivation and Personality. (R. R. Donnelley & Sons Company, 1987). ISBN 0-06-

041987-3. p15-22.  

Tanke Innovation Beprövning 
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Maslows grundbehov Företags motiveringssätt Tillfredsställelse 

- Fysiologiskt behov 
- Lön 

- Bra arbetstider 

- Materiella nyttigheter 

- Balans mellan arbete och 

fritid 

- Trygghetsbehov - Arbetsvillkor 
- Fast anställning 

- Trygg arbetsplats 

- Socialt behov - Arbetsgrupper - Gemenskap 

- Behov av erkännande 
- Respons på arbetet 

- Befordring 

- Status och prestige 

 

- Behov av 

självförverkligande 

- Utmanande uppgifter 

- Möjlighet till kreativitet 
- Personlig utveckling 

Tabell 2. Samband mellan Maslows grundbehov och motiverande faktorer.
31

 

 

  

                                                 
31

 J. Thorsvik, D. I. Jacobsen. Hur moderna organisationer fungerar. (Lund, Studentlitteratur AB, 2008). 

ISBN 978-91-44-04780-5. p262. 
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4. Resultat och Diskussion 

I kommande stycken analyseras metoderna för hur idéer förmedlas och utvärderas på 

företag. Vilken metod som lämpar sig varierar beroende på idéns omfattning och 

tillgänglig tid. 

 

4.1 Olika förmedlingsmetoder 

För att uppnå ett fungerande innovationsarbete behövs kultur, process och struktur på 

företaget. Ingen av dessa aspekter skulle ensam kunna garantera en lyckad 

förslagsverksamhet. Utan en öppen kultur saknar de anställda trygghet för att lämna in 

idéer och utan en fungerande process finns inget utarbetat system för hur idéer ska 

förmedlas och utvärderas. Till sist behövs en struktur för att tekniskt stödja de metoder 

som används. 

Idéer kan förmedlas skriftligt, muntligt och elektroniskt. De skriftliga metoderna kräver 

ambition och initiativtagande från de anställda. Dock kan förslagen vara anonyma vilket 

värnar om den anställdes integritet. Genom de muntliga metoderna kan de anställda få 

direkt respons på de idéer som förmedlats vilket ökar personalens förtroende till 

systemet och skapar ytterligare deltagande. De elektroniska metoderna har bra 

tillgänglighet eftersom internet är lätt åtkomligt i dagens samhälle, dock kan detta 

medföra ett överflöd av idéer. Eftersom alla metoderna har utmärkande fördelar kan en 

blandning av kommunikationskanaler vara att föredra då detta tillgodoser varje anställds 

preferenser. 

 

4.2 Olika utvärderingsmetoder 

Företag väljer utvärderingsmetod huvudsakligen utifrån disponibel tid och idéns 

omfattning. Evaluation Matrix är en utvärderingsmetod som ger ett konkret resultat i 

form av ett numeriskt betyg, dock kräver metoden förarbete eftersom kriterierna måste 

anpassas beroende på typ av idé. Metoden lämpar sig vid jämförelse av idéer då den 

konkret visar en prioriteringsordning. SWOT-analysen är en metod att föredra vid 

analys då kortsiktig vinst är i fokus eftersom den endast ser till positiva och negativa 

aspekter. Six Thinking Hats lämpar sig för mer omfattande idéer då denna går in på 

djupet samtidigt som den ser till idéns helhet.  

Av de idéer som förmedlas är det få som konkretiseras. Detta kan bero på att valet av 

utvärderingsmetod är opassande vilket leder till för höga krav på förslaget. Andra 

möjliga orsaker är om idéerna inte är tillräckligt genomtänkta eller om företaget för 

tillfället inte har ekonomi för att konkretisera förbättringsförslaget.  

 

4.3 ABB Capacitors 

Denna del av rapporten behandlar hur företaget ABB Capacitors i Ludvika får in idéer 

från de anställda och hur dessa idéer utvärderas. ABB Capacitors tillverkar 

kondensatorer och har 180 anställda på anläggningen i Ludvika. Företaget är en del av 

ABB-koncernen som har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. För att få en sanningsenlig 

bild hölls intervjuer med en produktionschef och med en av dennes anställda. 

Tillsammans med detta besvarades en enkätundersökning av resterande anställda och 

resultatet redovisades i en statistisk modell. För att se hur ABB Capacitors förhåller sig 

mot andra avdelningars innovationsarbete på ABB genomfördes ett besök på ABB 

Breakers. Där hölls en intervju med en produktionschef och en enkätundersökning för 

övriga anställda. Intervju- och enkätfrågor finns i Bilaga 1 respektive 2.  
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4.4 Hur förmedlas idéer på ABB Capacitors? 

På ABB Capacitors delas förbättringsförslag upp i tre huvudkategorier: ekonomi, teknik 

och ergonomi. Detta görs för att framförallt underlätta hanteringen av förslagen men 

även för att vid behov kunna prioritera en av kategorierna. Exempelvis; om företaget 

vill förbättra en produkt är de endast intresserade av tekniska idéer och kan då lätt 

komma åt dessa. 

Det finns anställda som enbart arbetar med tekniska frågor för att uppnå en kontinuerlig 

teknisk utveckling. Detta hindrar dock inte andra anställda att komma med 

förbättringsförslag. Tidigare använde ABB Capacitors en förslagslåda där de anställda 

kunde lämna in förslag om förbättringar. Denna princip togs bort år 2009 på grund av 

ett centralt beslut och istället användes två andra system. I det första systemet tar de 

anställda kontakt med en ansvarig och i det andra systemet tar chefen kontakt med dem. 

På företaget förmedlas spontana idéer muntligt till en ansvarig på avdelningen, till 

exempel en produktionsledare. Om det är angeläget att omedelbart sätta idén i bruk 

finns det alltid en servicetekniker, specialist eller skyddsombud på plats som oftast kan 

överlägga problemet. I november 2010 utvecklades det andra systemet då det startades 

en grupp om fem anställda som arbetar oavbrutet med Lean Production. Denna grupp 

håller möten med personalen för att se vilka förbättringsförslag de har att erbjuda, vilket 

har genererat många nya idéer på företaget. Dessa två muntliga system har likheter med 

de skriftliga system som behandlats i stycke 3.2 och illustreras i Figur 3. 

Om idén har potential ombeds den anställde att analysera dagens situation, beskriva 

varför denna förändring behövs och vad som krävs för att den ska uppnås. Allt detta 

sammanställs i ett skriftligt dokument, eventuellt medföljande en ritning, som sedan 

granskas.  

 
4.5 Hur utvärderas idéer på ABB Capacitors? 

Tidigare hade ABB Capacitors i Ludvika ett lokalt utvecklat utvärderingssystem kallat 

30-dagars-metoden då ett beslut skulle fattas inom 30 dagar av granskning. Denna 

metod var tidskrävande men gav möjligheter till lång och genomgående undersökning. 

År 2003 bytte ABB Capacitors system till Six Thinking Hats, som förklarats i 

litteraturstudien, eftersom detta system ansågs mer effektivt. Målet är att en utvärdering 

ska ta mellan två och tre dagar. I Tabell 3 sammanfattas för- och nackdelar med dessa 

system och beskriver vad ABB Capacitors uppnått genom att byta system. En anledning 

att övergå till Six Thinking Hats istället för en annan utvärderingsmetod, exempelvis 

SWOT-analysen och Evaluation Matrix, är att Six Thinking Hats analyserar utifrån fler 

perspektiv vilket gör att analysen blir mer genomgripande. Under samma period 

startades ett utvecklingsprogram som kallas Verksamhetsutveckling, VU. Varje anställd 

är med i en VU-grupp som arbetar med att få in idéer, granska och konkretisera dem. 

Storleken och medlemmarnas arbetsområde varierar mellan grupperna. En grupp kan 

exempelvis bestå av endast montörer eller av anställda med olika arbetsområden, 

eftersom granskningen av idéer behöver olika infallsvinklar och att de anställda har 

olika expertområden. 
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 30-dagars-metoden Six Thinking Hats (2-3 dagar) 

Fördelar - Tid för ingående analys 

- Analyserar från olika perspektiv 

- Tidssparande 

- Effektiv 

- Systematisk 

- Snabbt reslutat vilket lockar till 

fler idéer 

Nackdelar 

- Tidskrävande 

- Dyr  

- Kan skapa lathet 

 

- Mycket förberedelse inför möten 

 

Tabell 3. För- och nackdelar för 30-dagars-metoden och Six Thinking Hats. 

 

Valet av utvärderingsprocess beror på idéns omfattning. Idéer som inte kräver mycket 

eftertänksamhet får ett beslut omgående av en ansvarig medan en mer omfattande idé 

överlåts till en VU-grupp som sedan beslutar om idén ska realiseras. Om VU-gruppen 

inte kan fatta ett beslut får ledningsgruppen och forskare undersöka problemet vidare. 

Genom arbetet med Verksamhetsutveckling skapas gemenskap för de anställda, vilket 

uppfyller Maslows tredje grundbehov, det sociala behovet. 

ABB i Ludvika har en person som är ansvarig för verksamhetsutvecklingen för alla 

avdelningar. Hans uppgift är att sammanställa statistik från alla avdelningars 

innovationsarbete och redovisa detta årligen. Resultatet visar vad varje avdelning 

behöver förbättra.
32

 

 

4.6 Resultat från enkätundersökning 

En enkätundersökning användes för att erhålla de anställdas synpunkter på hur arbetet 

med innovation fungerar. Denna innehöll nio frågor som besvarades av 37 anställda på 

företaget med betyg från ett till tio, där tio var bäst. Frågorna 1 till 4 är övergripande för 

innovationsarbetet medan frågorna 5 till 7 behandlar arbetsmiljö och motivationsarbete 

som exempelvis coachningsprogram. De senare har en direkt påverkan på personalens 

kreativitet och deltagande i innovationsprocessen. Frågorna 8 och 9 tar upp de 

anställdas inställning till belöningssystem. Frågorna kring coachning och 

belöningssystem inkluderades för att få en helhetsbild av processen, men behandlas inte 

på djupet.  Frågornas inriktningar sammanfattas i Tabell 4. 

Fråga Ämnesområde Mål med enkätfråga 

1 – 4 
Hur väl idéer förmedlas och 

utvärderas 

Bedömning av 

innovationssystemet 

5 – 7 Coachning och arbetsmiljö 
Indirekt påverkan på 

fråga 1 – 4 

8 – 9 Belöningssystem 
Eventuella 

förbättringar 

Tabell 4. Indelning av enkätfrågor. 

Utöver de anställda fick även produktionschefen besvara enkäten för att se om denne 

och de anställda har samma uppfattning om situationen. Resultatet från enkäterna 

sammanfattas i Figur 8. 

                                                 
32

 Intervju med Tomas Eriksson, Produktionschef på ABB Capacitors, Ludvika.  2011-02-22 
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Figur 8. Resultat från enkätfrågor på ABB Capacitors från anställda och produktionschef. 

De gröna staplarna demonstrerar betygen som produktionschefen gav på frågorna 1 till 

9. De blå staplarna visar medelbetyget från de 37 anställda som besvarade enkäten.  

Enkätfråga 1: ”Hur väl lämnar de anställda in idéer om förbättringar” och fråga 4: 

”Hur väl följs idéerna upp” avslöjar mest om avdelningens innovationsarbete. På dessa 

frågor har produktionschefen och de anställda liknande åsikter vilket talar för att 

produktionschefen är väl insatt i situationen.  

En djupare statistisk analys genomfördes på fråga 1 och 4 där resultatet behandlades 

som en diskret fördelning
33

. Målet med detta var att få en djupare och mer sanningsenlig 

bild av de anställdas uppfattning. Figur 9 och 10 illustrerar resultatet från analysen. 

 

 

                                                 
33

 G. Blom, J Enger, G. Englund, J. Grandell, L. Horst. Sannolikhetsteori och statistikteori med 

tillämpningar. (Lund, Studentlitteratur, 2005). ISBN 91-44-02442-8. p49,50. 
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Figur 9. Resultat från de anställda på Capacitors för enkätfråga 1. 

Figur 9 visar andelen anställda som har gett respektive betyg på fråga 1. Denna 

fördelning har väntevärdet 4,7, standardavvikelsen 2,2 och medianen 4. Att både 

väntevärdet och medianen har ett värde runt 4 är rimligt eftersom 4 är det vanligaste 

betyget med 24 % av respondenterna. Dock är standardavvikelsen relativt stor vilket 

påvisar en stor spridning av åsikter vilket illustreras av grafens vida utseende. Att 

väntevärdet är relativt lågt tyder på att de anställda inte deltar tillräckligt med att lämna 

in idéer om förbättringar. 

 
 

 

Figur 10. Resultat från de anställda på Capacitors för enkätfråga 4. 

Figur 10 illustrerar andelen anställda som har gett respektive betyg på fråga 4. Denna 

fördelning har väntevärdet 3,8, standardavvikelsen 1,8 och medianen 3,5. Att medianen 

och väntevärdet är relativt lika tyder på att väntevärdet är en bra approximation till de 

anställdas åsikt. Detta syns tydligt i figuren då 61 % av de anställda svarade med 

betygen 2, 3 eller 4 vilket innebär att de flesta anställda är enade i denna fråga. 
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Resultatet visar att systemet kan genomgå stora förbättringar eftersom endast 8 % av 

respondenterna gav ett betyg högre än 6. 

I Figur 11 visas en jämförelse av enkätundersökningarna från avdelningarna ABB 

Capacitors och ABB Breakers. Detta för att se hur ABB Capacitors står sig mot andra 

avdelningars innovationsarbete.  

 
Figur 11. Resultat från enkätfrågor på ABB Capacitors och ABB Breakers. 

 

De blå staplarna demonstrerar medelbetyget på fråga 1 till 9 från de anställda på ABB 

Capacitors och de röda staplarna illustrerar medelbetyget från de anställda på ABB 

Breakers. 

Resultatet från intervjuerna visar att avdelningarna administrativt sköter sitt arbete med 

innovation på ett jämförbart sätt. Dock demonstrerar resultatet från 

enkätundersökningarna att de anställda på ABB Breakers är nöjdare med hur arbetet 

fungerar. Resultatet från fråga 5: ”Motiverar cheferna dig att komma på nya idéer”, 

visar att cheferna på de två avdelningarna motiverar sina anställda i samma omfattning. 

Denna faktor påverkar därmed inte skillnaden i hur innovation fungerar på 

avdelningarna. Dock kan olika företagskulturer kring innovation på avdelningarna 

förklara skillnaden i resultatet, exempelvis genom skillnader i hur de anställda motiverar 

varandra att delta i innovationsprocessen. En alternativ förklaring kan vara att ABB 

Capacitors har mindre tid att spendera på innovationsfrågor om deras produktion kräver 

mer tid. En yttre faktor som kan ha påverkat resultatet i enkätundersökningarna är 

stämningen när personalen svarade på enkäterna. 

 

4.7 Förbättringsförslag 

Vid icke-brådskande problem kan beslutsvägarna ofta bli långa på ABB Capacitors. Ett 

sätt att undvika detta vore att ge lägre chefer mer befogenheter eller genom att direkt 

låta den högre ansvarige ta beslutet.  

ABB Capacitors borde förbättra Maslows fjärde grundbehov hos de anställda, behovet 

om erkännande, då de anställda behöver få respons på sina förslag. Eftersom både de 

anställda och produktionschefen anser att ett belöningssystem har potential på företaget 
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är detta något som ABB Capacitors bör överväga att införa. Detta skulle kunna ge 

personalen ytterligare drivkraft och respons. 

ABB Capacitors har ett coachningsprogram som talar för att tillfredsställa Maslows 

femte grundbehov, behovet av självförverkligande. Resultatet från fråga 7 i 

enkätundersökningen visar att produktionschefen anser att coachningsprogrammet 

fungerar utmärkt. Dock borde företaget se över upplägget av programmet för att bättre 

utnyttja och utveckla personalens kreativitet, då de anställda inte är nöjda med hur 

systemet fungerar. 

Resultatet från enkätundersökningen på ABB Capacitors visar att fråga 3: ”Hur väl 

framförs idéer muntligt” har ett medelbetyg på 5,6. Detta tyder på att de anställda är 

relativt nöjda med det muntliga förmedlingssystemet men att det behöver förbättras, 

alternativt kombineras med en annan kommunikationskanal. Eftersom ABB Capacitors 

gick ifrån förslagslådan till ett muntligt system borde företaget överväga en elektronisk 

kanal. 

 

4.8 Problem under projektet 

Ett problem under projektet har varit att välja vilka utvärderingsmetoder som skulle 

inkluderas i rapporten, eftersom dessa var tvungna att skilja sig åt för att täcka så 

mycket som möjligt av ämnet. Många metoder är dessutom utvecklade lokalt på ett 

företag och är därför inte beskrivna i litteratur. De metoder som inkluderats valdes då de 

är välkända och omfattande. 

Enkätundersökningens tillförlitlighet är kopplad till faktorer som författarna inte kunnat 

påverka. En möjlig faktor kan vara att anställningstiden varierar hos personalen då 

uppfattningen av systemet kan bero på hur länge personen haft anställning på företaget. 

En annan faktor kan vara att personalen inte ser seriositeten av ämnet och därför inte ger 

tillräcklig eftertanke i svaren. 
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5. Slutsats 

För att lyckas med ett innovationsarbete krävs ett utarbetat system för hur förslag på 

förbättringar ska hanteras. Detta uppnås genom en företagskultur som är öppen för 

genomtänkta metoder och processer för innovationsarbetet. Detta måste kompletteras 

med att företaget motiverar de anställda att vara kreativa genom exempelvis 

belöningssystem och coachning. 

En teknisk idé förmedlas bäst genom öppen kommunikation och utarbetade 

förmedlingssystem. En metod med få risker kopplade till sig är att hitta en balans 

mellan olika kommunikationskanaler, som förslagslåda, idékampanj och direktsamtal, 

för att tillgodose alla anställdas preferenser. Dock ska endast förslagslådan inte 

användas eftersom den kräver mycket engagemang av de anställda. 

Det finns olika beslutsmodeller som kan användas för att utvärdera förslag. Six 

Thinking Hats, Evaluation Matrix och SWOT-analysen är tre välkända beslutsmodeller. 

Valet av modell beror på omfattningen av idén, önskat antal utvärderingsperspektiv och 

den begränsade tidsramen. 

För företaget ABB Capacitors visar resultatet från enkätundersökningen att de anställda 

inte deltar tillräckligt i innovationsprocessen. Detta vill avdelningen förbättra genom 

coachningsprogram och motivationsarbete för att engagera de anställda vilket är ett 

komplext ämne som kan studeras vidare. Tidigare använde ABB Capacitors 

förslagslådan för förmedling av idéer men år 2009 slutade avdelningen med detta 

system och började fokusera på två muntliga system. De anställda tycker dock att 

systemet kan förbättras ytterligare vilket kan uppnås genom att involvera en elektronisk 

kommunikationskanal.  

För utvärderingen av idéer använder ABB Capacitors beslutsmodellen Six thinking Hats 

som är en tidseffektiv analys och behandlar en idé utifrån sex olika perspektiv. Enligt de 

anställda borde företaget bli bättre på hanteringen av de förbättringsförslag som 

personalen arbetet fram. Produktionschefen är väl insatt i situationen och prioriterar 

därför högt förbättringar att ta vid på avdelningen.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

 Har ni ett utarbetat system för hur idéer från arbetarna ska komma in och 

behandlas? 

 Vi är medvetna om att många företag delar in olika idéer i kategorier beroende 

på vad den  

gäller, exempelvis tekniska, ergonomiska, ekonomiska etc. Gäller detta för er 

också?  

 Har ni belöningssystem till arbetare som kommer med idéer?  

o På vilket sätt?  

o Varför ni väljer att ha med det/eller varför ni väljer bort det?  

o Om inte - Funderar ni på att utveckla ett sådant system? 

 Hur behandlas idéer som kommer in? (Projektgrupper, ledningsgrupp, 

simulering, testning) 

 Har ni någon anställd som är ansvarig för detta? 

o Hur mycket tid från tjänsten läggs på det? 

o Vilken sorts belöning får han/hon? 

o Hur länge har ni haft någon ansvarig för det? 

 Finns det liknande system för detta på andra avdelningar på ABB? (T.ex. 

ekonomiavdelningar) 

o Fungerar de på samma sätt eller finns det markanta skillnader? 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor 
 

Vi är två studenter på KTH i Stockholm som jobbar på ett projekt där vi vill ta reda på 

hur idéer kommer in från anställda till ledningen och hur väl de följs upp. Var snäll och 

hjälp oss med denna enkät och ge oss svar på våra frågor! 

 

Sätt en ring runt ditt svar. 

 

1. Hur väl upplever du att de anställda lämnar in idéer om förbättringar?  

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

2. Hur väl bidrar du till framkomsten av nya idéer/förbättringar på din avdelning?    

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

3. Hur väl framförs idéer muntligt? 

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

4. Hur väl uppfattar du att idéerna följs upp? 

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

5. Motiverar cheferna dig att komma på nya idéer? 

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

6. Hur väl har din arbetsmiljö förbättrats genom nya idéer? 

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

7. Om din avdelning har ett coachningsprogram, hur väl uppfattar du att det 

fungerar? 

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

8. Om ett belöningssystem för nya idéer skulle införas på din avdelning på ABB, 

hur väl tror du att det skulle fungera? 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

9. För dig som varit med om ett belöningssystem för idéer på ABB. Hur väl 

fungerade detta? 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

Tack för din medverkan! 

// Erik & Rania 

 


