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Sammanfattning 

Gemensamt för alla innovationsprocesser är att de alltid startas upp med en 
idégenerering, men studier påvisar att innovativa idéer sällan uppkommer spontant eller 
informellt inom företag. Dock hävdar teoretiker att om företag ska bli mer innovativa, 
så måste de öppna upp sin organisation och dra nytta av alla anställdas idéer och 
kreativa kompetens. Syftet med denna studie var därför att bemöta denna problematik 
genom att studera olika företags metoder att integrera anställda i framtagandet av nya 
idéer.  

Denna uppsats redovisar en av fyra delstudier, alla bestående av en empirisk studie och 
en gemensam litteraturstudie. Litteraturstudien presenteras i form av en teoretisk ram 
som sedan analyseras mot resultatet från empirin. De två företagen (Företag B och 
Företag E) som författaren själv har intervjuat har huvudsakligen analyserats och 
diskuterats. Därefter har resultaten från samtliga fyra delstudier slutligen analyserats 
tillsammans i en jämförande studieanalys.  

Resultaten visar att företag har olika metoder för att integrera anställda i framtagandet 
av nya idéer. Företag B använder sig av forum och databaser, samt erbjuder anställda 
unika resurser för att stimulera kreativitet. Respondenten på Företag B tycker att 
företaget jobbar för en stark kreativ miljö, vilket motiverar honom.  Företag E har inte 
alls integrerat sin utvecklingsplattform med övriga anställa på företaget. Det har inga 
formella metoder för att specifikt fånga upp alla anställdas idéer.  

Analysen och diskussionen visar hur tillämpning av integrationen styrs av hur väl man 
använder metoder som är ämnade åt att först integrera anställda på (I) organisationens 
strukturnivå och därefter på (II) organisationens kulturella nivå. Ett annat område som 
påverkar valda metoder är implementering av öppen innovation. Det visar sig ytterligare 
att det är viktigt med balans mellan företagets stimulering och stöd samt företagets 
metoder för idéuppfång, hantering och återkoppling av idéer. Detta illustreras i detta 
papper via en modell för integrering av anställda i framtagandet av nya idéer. Slutligen 
påvisas att företagens innovationsdefinition påverkar den organisationella strukturen 
och kulturen, vilket ger helt olika förutsättningar för de anställda och därmed en 
betydande påverkan på integrationsarbetet. Det visar sig dock att definitionen inte beror 
på (1) företagsstorleken, (2) verksamhetens komplexitet eller (3) företagens globala 
utbredning. 
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Abstract 

Common to all innovation processes is that they always begin with an idea generation, 
but studies demonstrate that innovative ideas rarely arise spontaneously or informally 
within the company. However, theorists claim that companies must open up its 
organization and take advantage of all employees' ideas and creative skills to become 
more innovative. The aim of this study was therefore to address this problem by 
studying various business practices to integrate employees in the development of new 
ideas. 

This paper presents one of four studies, all consisting of an empirical study and a 
literature review. The literature review is presented as a theoretical framework which is 
then analyzed and compared with the results from the empirical data. The author has 
analyzed and discussed the two companies (Company B and Company E) he has 
interviewed. The findings of all four studies have been summarized in a final analysis. 

Results show that companies have different approaches to integrate employees in the 
development of new ideas. Company B uses forums and databases, and offers 
employees unique resources to stimulate creativity. The respondent from Company B 
maintains that his company works for a strong creative environment, which motivates 
him. Company E has not integrated its development platform with employees working 
in other parts of the company. They have no formal method to specifically intercept all 
the employees’ ideas and suggestions. 

The analysis and discussion demonstrate how the application of integration depends on 
how well the methods are used aimed at firstly integrate employees at (I) an 
organizational structure level and secondly at (II) an organizational cultural level. 
Another area that affects selected methods is the implementation of open innovation. 
Further on, it turns out that it is important to have a balance between companies’ 
stimulation and support and its methods to intercept, follow-up and give feedback to 
employees’ ideas. This is illustrated in a model showing the integration of employees in 
the development of new ideas. Finally, the study demonstrates that companies’ 
innovation definition affects the organizational structure and culture, which results in 
completely different conditions for the employees – thus a significant impact of the 
integration process. However it turns out, that the definition does not depend on (1) firm 
size, (2) the business complexity or (3) companies' globalization. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete som genomförts under våren 
2013 vid avdelningen för Industriell teknik och management på KTH, Kungliga 
Tekniska Högskolan. Fördjupningsarbetet i Integrerad Produktutveckling är ett avslut på 
mina tre års studier vid KTHs utbildningsprogram Design och Produktframtagning.  

Arbetet, som innebar ett samarbete med tre andra studenter, har varit utmanande och 
lärorikt. Det har medfört fördjupande kunskaper i studieområdet och erfarenheter av 
projekt samt intervjuer som studien innefattar. Jag står som huvudförfattare av detta 
papper, men de inledande texterna är också skrivna av Mattias Berglund, Elin Desmo 
och Malena Sihvonen – stort tack för ett gott samarbete.  

Även stort tack till alla företag och respondenter som tog sin tid att medverka i denna 
studie. 

 

 

Stockholm, Maj 2013  

 

Dann Haimovitch 
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1. Introduktion 

Att vara aktuell och att ligga i framkant på marknaden blir allt viktigare för företagets 
överlevnadsförmåga och att aktivt främja innovation blir allt essentiellt. 
Företagsledningar måste lägga större vikt på att förstå vad som skapar framgångsrika 
innovationer och vilka mekanismer som triggar nytänkande på individnivå.  

Den här rapporten redovisar litteraturstudie, tillvägagångssätt, resultat och analyser från 
en empirisk undersökning av hur olika företag arbetar med att integrera anställda i 
framtagandet av nya idéer. Denna kandidatuppsats utgör en delstudie i en större studie 
som utgörs av fyra delstudier. Sammanlagt har åtta stycken intervjuer genomförts där 
två av dessa intervjuer ligger till grund för denna delstudie. Resultat och analys 
presenteras både för delstudien och för den större studien. Sammantaget har studien 
resulterat i fyra kandidatuppsatser som utförts för Integrerad Produktutveckling på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

1.1  Problembeskrivning och bakgrund 

Dagens företag strävar efter att introducera produkter och tjänster som har stor 
intäktskapacitet. Denna trend beror på en strävan att minska antalet nyintroducerade 
produkter och tjänster för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Att vara aktuell och 
att ligga i framkant på marknaden blir mer essentiellt för företagets överlevnadsförmåga 
och att aktivt främja innovationsförmågan inom företaget blir allt viktigare. 
Företagsledningar måste lägga större vikt på att förstå vad som skapar framgångsrika 
innovationer och vilka mekanismer som triggar nytänkande på individnivå (Bharadwaj 
och Menon, 2000). 

Beroende på hur företagen ser på innovation är dess innovationsprocesser olika, men 
gemensamt för processerna är att de alltid startas upp med en idégenerering; fasen där 
en eller flera idéer uppstår (Berkhout m fl., 2006; Magadley och Birdi, 2012). 

Det har uppdagats att innovativa idéer sällan uppkommer spontant eller informellt inom 
företag. För att innovation ska ske krävs det ett specifikt syfte för denna och brist på ett 
sådant leder till drastisk minskning av innovationsaktiviteten (Neumann m fl., 2011). 
Det blir därmed vitalt att på organisationsnivå uppmana till innovativt tänkande, att 
genom kreativa miljöer och metoder inspirera till alstrandet av nya idéer (Bharadwaj 
och Menon, 2000). 

Ett sätt för företag att bli mer innovativa är genom att dra nytta av anställdas förmåga att 
vara innovativa. För att erhålla ett kontinuerligt innovationsflöde från de anställda 
behöver dessa dock ha en vilja och möjligheter att vara innovativa (de Jong och den 
Hartog, 2007). 

I en studie av Unsworth och Parker (2003) uppmärksammades att samtliga anställda 
genom sin förmåga att generera idéer kan hjälpa till att förbättra företagets prestanda. 
Det är dock i nuläget vanligt att företag har format speciella resursgrupper som skall 
hantera och ansvara för den innovativa utvecklingen, så kallade forsknings och 
utvecklings-grupper (FoU-grupper). Individerna i dessa grupper är ofta experter på sina 
områden och på innovationsprocessen vilket kan leda till att de blir ovilliga att ta in 
idéer utifrån. För att undgå detta och ta tillvara på alla anställdas innovativa förmåga 
och kunskap blir det idag vanligare att företag öppnar upp sina utvecklingsprocesser till 
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att sträcka sig utanför dessa FoU-grupper. Detta kallas öppen innovation enligt 
Chesbrough (2006).  

Trots öppen innovation är det svårt för individer att få gehör eller genomslag för sina 
idéer i företaget och många försök till främjande av innovationer, exempelvis 
förslagssystem, misslyckas (Neyer m fl., 2009). Det finns även starka kopplingar mellan 
anställdas innovativa förmågor och ledarskap samt företagskultur och -struktur (Sarros 
m fl., 2008; Thamhain, 2003). 

För att kunna använda sig av alla anställdas förmågor bör företag således aktivt arbeta 
med metoder som har för avsikt att fånga upp samtliga anställda nya produkt-, process- 
och tjänsteidéer men även främja själva skapandet av dessa.  

1.2  Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka metoder företag använder för att integrera 
anställda i framtagandet av nya produkt-, process- och tjänsteidéer samt att analysera 
resultaten och dra slutsatser. Syftet var även att göra en jämförelse mellan olika företags 
sätt att arbeta med området. Studien avser även att utöka kunskapspoolen kring detta 
forskningsområde.  

Frågeställning 

Utifrån beskrivande problembakgrund och marknadstendenser har denna studie besvarat 
följande frågeställning: 

Vilka metoder använder företag för att integrera anställda i framtagandet av nya 
produkt-, process- och tjänsteidéer? 

1.3  Avgränsningar 

Studien genomfördes under en kort tidsperiod med begränsade resurser vilket innebär 
att vissa begränsningar och avgränsningar för arbetets omfång gjordes. Studien 
behandlade endast den del av innovationsflödet som består av framtagandet av nya idéer 
och inte hur idéer förvaltas och görs till innovationer. Frågeställningen förutsätter att de 
företag som undersöks internt utvecklar produkter, processer eller tjänster. Antalet 
medverkande företag begränsades till åtta, med anledning av den korta tidsperioden för 
projektet. Medverkande företag var tvungna att ha närliggande kontor i 
Stockholmsområdet eller ha möjlighet till telefonintervju. Den empiriska studien 
gjordes på företag verksamma i olika branscher, medan teorin begränsades till ett ansatt 
teoriområde (se kapitel 3.).  
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2.  Metod 

För att besvara frågeställningen har två metoder använts; en empirisk studie och en 
litteraturstudie. Den empiriska studien bestående av insamlad data från 
semistrukturerade intervjuer. Litteraturstudien består av indata från litteratur inom 
studiens teori- och definitionsområde. Litteraturstudien jämförs mot empirin och 
därmed kan ytterligare relevanta och djupgående analyser göras. I denna uppsats 
redovisas huvudsakligen de resultat och analyser de två företag författaren själv har 
intervjuat och därefter avslutas denna delstudie med en analys av samtliga sju företag.  

2.1  Empirisk studie  

Empirin till denna studie insamlades med hjälp av en kvalitativ metod. Holme m fl. 
(1997) menar att kvalitativa metoder avser att ge en djupare förståelse för 
problemområdet. Kvale (1997) anser att kvalitet i en undersökning uppnås genom att 
fokusera på ett fåtal individer deras syn på området. Kvalitativa metoder kännetecknas 
av att de ger detaljerad och korrekt information som direkt representerar den 
intervjuades perspektiv och kunskap om ämnet (Steckler m fl., 1992). Den kvalitativa 
metoden valdes för att erhålla en tillräckligt ingående bild av hur företagen arbetar med 
innovation. Specifikt valdes den djupgående intervjun för att få den eftersökta empirin. 

Respondenter och val av företag 

För att besvara frågeställningen krävdes en intervju med en person vars position i 
företaget var sådan att han/hon kunde redogöra för företagets innovationsarbete och 
arbete i integrationen av anställdas idéer. De intervjuade personerna hade olika 
positioner på företaget. Vissa var chefer som hade ansvar för innovationsprocesser, 
andra var chefer som använde och själva påverkades av innovationsprocesserna, eller så 
var de anställda med många års efterenheter (seniorer). En sammanställning av 
medverkande företag och respondenter visas i Tabell 1a. Samanlagt utfördes åtta 
intervjuer i hela studien, var av två på Företag B (totalt sju medverkande företag). 
Författarens delstudie utgår från sammanställd data från intervjuer från Företag B 
(intervju 2) och Företag E. 

 

Tabell 1a. Företag och respondenter som medverkade i studien 

 
Företag 

 
Storlek* 

 
Branschområde 

 
Marknad 

 
Respondentens position 

A  Stor  Vitvaror och 
apparater 

Global  Vice President Innovation 
Operations 

B (intervju 1)  Stor  Konglomerat  Global  Labbansvarig (int.1) 
B (intervju 2)          Teknisk Senior (int. 2) 
C  Mellan  Media och public 

service 
Nationell  Verksamhetsutvecklingsansvarig

och teknikutvecklingsansvarig 
D  Stor  Fordon och motorer  Global  Verksamhetsutvecklare 
E  Mellan  Livsmedel 

 
Skandinavien 
och Europa mark. 

Utvecklingschef 

F  Liten  Tjänster inom 
strategisk design 

Europa och liten 
global mark. 

Senior Produkt Designer 

G  Stor  Teleoperatör  Norden och 
Baltikum 

Head of Cloud and Application 

* Cirka anställda: Liten < 500 < mellan < 30000 <stor   
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Att det olika företagen är verksamma inom olika branscher eller inom olika 
produktsegment skulle ge möjlighet till att identifiera skillnader och likheter mellan hur 
företag arbetar med framtagande av idéer. Detta sågs som en förutsättning för att 
genomföra en intressant och värdefull analys som även kunde ge medverkande företag 
ett värde genom att presentera hur innovationsprocesser från andra branscher skulle 
kunna implementeras i deras företag.  

Intervjuform och tillvägagångssätt 

Vid intervjuerna kartlades de metoder och rutiner företagen använder för att stimulera 
de anställdas kreativitet och framtagande av idéer, samt hur idéerna fångas upp. Detta 
gjordes genom fyra områden:  

 Metoder företaget använder sig av för att fånga upp anställdas idéer 
 Hur förtaget skapar en kreativ miljö 
 Hur företaget lägger en bas för skapandet av relevanta idéer 
 Hur försäkrar företaget sig om att de anställda är medvetna om metoderna 

Både e-mail- och telefonkontakt föregick samtliga intervjuer vilket skulle ge 
respondenterna en inblick i undersökningens syfte och en uppfattning om vilka frågor 
som skulle ställas. Under denna initiala kontakt fastställdes intervjulängd och den 
möjligheten till återkoppling av undersökningens resultat som fanns för medverkande 
företag.   

En observatör närvarande vid samtliga intervjuer. Observatören hjälpte intervjuaren 
med att hålla intervjun till relevant område, ställa följdfrågor samt att banda och 
anteckna empiri. Två intervjuer, en på Företag E och en på Företag F genomfördes som 
telefonintervjuer, resterande intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte. 

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad metod som enligt Westlander, 
(2000) är en personlig intervju där respondentens egen syn på området undersöks. 
Intervjuaren kunde även genom att ställa följdfrågor på respondentens svar se till att ett 
utvecklande svar fås som håller sig inom relevansområdet för studien. Detta gjorde att 
frågorna som ställdes kunde riktas så att erhållna svar blev relevanta i sammanhanget. 
Semistrukturen gav även en möjlighet till diskussion som intervjuledaren kunde behålla 
kontrollen över. För att försäkra att all önskad data kunde insamlas och att intervjun 
skulle fokusera på rätt ämnesområde hade en intervjuguide uppförts. För att försäkra att 
all önskad data kunde insamlas och att intervjun skulle fokusera på rätt ämnesområde 
hade en intervjuguide uppförts. Intervjuguiden finns i Appendix A. Intervjuguide 
delades upp i de fyra nämnda områdena. 

Valididet och reliabilitet  

Vid undersökningar av denna typ måste det tas hänsyn till reliabilitet och validitet i de 
erhållna resultaten. För att få resultat som har god reliabilitet skall alla intervjuer ha 
genomförts på likartat sätt, samt att de skulle ge samma resultat vid en ny undersökning. 
Det är viktigt att ha bra kongruens för att öka reliabiliteten, vilket innebär att de frågor 
som ställs under intervjuerna skall vara likartade. Reliabilitet innefattar också hur den 
som intervjuade uppfattade svaren från respondenten, så kallat precision, samt till vilken 
grad de som intervjuade registrerade svaren från respondenten, så kallat objektivitet. För 
att erhålla en studie med god validitet är det viktigt att intervjufrågorna ger bra 
förutsättningar att få svar på det som specifikt vill undersökas och inget annat. Det 
innebär att respondenten skall förstå och kunna ge svar inom rätt område och ge sina 
egna tolkningar (Trost, 1997). 



Dann Haimovitch    MF112X Integrerad Produktutveckling                   2013-05-14 
dannh@kth.se   KTH - Industriell teknik och management  

5 
 

De erhållna resultaten anses ha god reliabilitet eftersom de svar som erhålls kommer 
från en direktkontakt med företaget och inte någon tredje part som kan ge felaktig 
information. Intervjuer gör att risken för missförstånd i resultaten är lägre jämfört med 
om resultaten erhållits genom exempelvis e-post-frågor. Intervjuerna bandades, i sju av 
åtta fall, för att säkerställa att rätt resultat presenterades från intervjuerna och att inget 
blev felaktigt vilket ökar reliabiliteten ytterligare. Vid det tillfället intervjun inte 
bandades skickades den färdiga undersökningen till företaget ifråga där den lästes och 
godkändes, därmed anses även de resultaten ha god reliabilitet. Något som kan ha 
minskat reliabiliteten på två intervjuer var att respondenterna på Företag E och Företag 
F intervjuades via telefon. Detta kan ha medfört att respondenten leddes till att ge en 
smalare framställning av området och att därmed viktiga följdfrågor inte ställdes. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa metoder och då genom 
djupgående intervjuer, vilket krävdes för att kunna svara utförligt på frågeställningen. 
Under intervjuerna satt även en observatör med och hjälpte intervjuaren med att hålla 
intervjun till relevant område. Kvalitativa metoder kännetecknas av att de ger detaljerad 
och korrekt information som direkt representerar den intervjuades perspektiv och 
kunskap om ämnet. Dessa metoder ger verklig och generaliserbar data, om 
undersökningen görs på en större population (Steckler m fl., 1992). Detta var viktigt för 
att erhålla en tillräckligt ingående bild av hur företagen arbetar med innovation. 

2.2  Litteraturstudie 

Utöver de åtta intervjuerna har insamling av litteratur och tillhörande referenser kring 
området behandlats. Dessa innesluts av vetenskapliga artiklar liksom kvantitativa 
artiklar som tar upp beslutsmodeller, definitioner och en del statistik kring området. De 
vetenskapliga artiklarna var av stor betydelse för studien. Dessa erhölls i huvudsak från 
sökningar i referensdatabaserna Inspec och Scopus. Frågeställningen användes som 
utgångspunkt och därefter följde nya söklogiker allt eftersom nya nyckelord och 
begrepp påträffades. Sökningen gjordes med Booleska operatorer. Begrepp använda vid 
sökning: ”Innovation”, ”R&D”, ”Learning Orientation”, ”suggestion-system”, 
”Innovation management”, ”creativity”, ”Open Innovation” och ”employee’s idea”.  

2.3 Metoddiskussion 

De metoder som användes i undersökningen kan uppfattas som något bristfälliga på 
grund av ett antal faktorer. Först och främst eftersom intervjuerna genomfördes av olika 
personer och personkonstellationer inom studiemedlemmarna. Trots att en intervjuguide 
hade upprättats går det inte att förneka att de enskilda gruppmedlemmarna hade 
nyanserade tillvägagångssätt i sina intervjuer. Intervjuerna genomfördes även av 
personer med olika vana av intervjuprocessen. Detta kan göra avkall i form av 
erfarenhet från intervjuaren att styra samtalet i den riktning den vill samt att hålla svaren 
till relevansområdet. Intervjuerna kan även ha påverkats av intervjuarens dagsform och 
förberedelse. Det bör även understrykas att utformandet av intervjuguiden och de 
ingående frågorna i efterhand visats sig inte var optimala. Detta märktes genom att vissa 
frågor var svåra att förstå för respondenten och gav resultat som var mindre relevanta 
för undersökningen. Resultatet kan också ha influerats av intervjuobjektets dagsform, 
engagemang och insikt i företagets innovationsarbete. Det finns även en risk i att 
formuleringen av frågorna gör att respondenten inte känner igen det som efterfrågas.  

När intervjuerna gjordes var det viktigt att frågorna var riktade mot rätt område men inte 
var ledande samt att de var av öppen karaktär. Även om frågorna på pappret uppfyllde 
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dessa krav fanns det en risk att de blev ledande om respondenten krävde ytterligare 
förklaring av en fråga för att förstå den till fullo. Trots att alla intervjuer bandades eller 
skickades till respondenten för verifiering finns det även här en risk att detaljer 
försummades, förminskades eller misstolkades. 

Flera av intervjuade företag har globala verksamheter och utveckling i många länder. 
Därför kan kartläggningen av dessa företags processer inte anses fullständiga för hela 
företaget. Det som kartlagts var de processerna som det verksamhetsegmentet och 
intervjupersonen i fråga hade medvetenhet om. Vid en mer omfattande studie krävs en 
fullständig undersökning av processerna på annat håll än i Sverige. Detta betyder också 
att metoder som används vid företagsjämförelserna inte kan garantera full reliabilitet 
och att trenderna som presenteras är approximativa och baseras på endast sju företag.  

Den korta tidsperioden för studien gjorde att de intervjutillfällen som erbjöds från 
företag och anställda på dessa bokades. Detta utan att en ordentlig analys av hur 
relevant företaget eller personens position på företaget var för studien hade gjorts. Hur 
relevant företaget var för studien diskuterades i efterhand. Vid större tidresurser hade 
det funnits mer tid till att analysera och välja ut de företag som hade störst relevans för 
studien samt valt ut anställda med relevanta positioner.  

Då det genomfördes kvalitativa intervjuer är det svårt att garantera full reliabilitet på 
grund av att utveckling sker samt att respondenten kan influeras av nya erfarenheter. 
Detta kan leda till att andra svar erhålls om samma frågor ställs vid ett senare tillfälle. 
Att en intervjuguide hade uppförts ökar reliabiliteten då det gav en bättre kongruens. 
Alla intervjuer genomfördes i par vilket ökar precisionen då det är fler parter som kan 
observera och diskutera under intervjun och på så sätt se till att frågor och svar tolkas på 
rätt sätt. Validiteten påverkades till stor del av respondenterna och till vilken 
utsträckning de hade rätt kunskaper för att ge relevanta svar på de frågor som ställdes. 
Då de som intervjuades hade olika positioner i företaget varierade graden av kunskap 
om innovationsprocessen. Vissa var chefer som hade ansvar för innovationsprocesser, 
andra var chefer som använde och själva påverkades av innovationsprocesserna. Detta 
är en faktor som kan påverka validiteten negativt då de som inte var lika insatta kunde 
ge svar av lägre relevans.   
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3. Teori 

Studiens teoriområde, som illustreras i Figur 1, innesluts av en teorigrund, ett teoristöd 
och en referensram. Teorigrunden baseras på en huvudartikel som är en utgångspunkt 
för både inhämtat teoristöd och källor för referensramen. Teoristödet består av fakta och 
inhämtade källor som inte absolut har en direkt referenskoppling till denna studie, men 
som är nödvändiga för förståelsen av studieområdet. Detta skall komplettera 
teorigrunden och driva studien framåt. Referensramen definierar de källor som används 
för att denna studie skall få en vetenskaplig och korrekt bakgrund. Det är referenserna 
inom referensramen som utgör litteraturstudiens koppling till studiens empiri.  

 

 

Figur 1. Figuren illustrerar studiens teoriområde. 

  

3.1  Öppen innovation 

Öppen innovation är studiens teorigrund. Frågeställningen grundar sig, från början av 
detta kandidatarbete, från på en studie av Neyer m fl. (2009), som fastslår att det blir allt 
vanligare att företag öppnar upp sin innovationsprocess till att sträcka sig utanför de 
specifika FoU-grupperna. Detta för att inkludera individer från hela företaget i 
processen.  Det konstateras att anställda utanför dessa utvecklingsplattformar besitter 
stor kunskap, eftersom de är experter på sina områden, och därmed har potential att 
bidra till innovationsprocessen. Öppen innovation är ett paradigm, ett idealexempel och 
mönster, som definieras som: 

 

”Open Innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use 
external ideas as well as internal ideas (…). Open Innovation combine internal 
and external ideas into architectures and system.” (Chesbrough m fl., 2006, 
sid 1). 

 

Den vanligaste typen av metod för att hantera nya idéer från personal utanför FoU-
projektmedlemmarna är att ha ett förslagssystem. Neyer m fl. (2009) påpekar dock att 
utvärderingen av idéer från dessa system ofta är bristfällig och att antalet idéer som går 
till vidareutveckling är låg. Det fastlås även att dessa system uppfattas som oattraktiva 
av de som ska använda dem. I deras studie diskuterar de starka sociala banden inom 
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FoU-grupper och hur dessa band påverkar deras villighet att ta in idéer utifrån. Artikeln 
kommer fram till att relationerna inom FoU-grupperna inte bör vara så starka att de 
hämmar idéer från att utbytas och utvecklas. För att uppnå samma mål inom hela 
organisationen är det också viktigt att stärka de band FoU-grupperna har med övriga 
anställda. Författarna rekommenderar företag att titta på hur de sociala interaktionerna 
inom företaget ser ut och att förbättra dessa för att fler individer skall inkluderas i 
innovationsprocessen.  

3.2  Att stimulera innovation  

I denna studie definieras innovation en produkt eller tjänst vars marknadsområde skiljer 
sig signifikant från det nuvarande eller tidigare områden företaget har varit verksam i. 
Framtagandet av en innovation kan revolutionera den teknologin och de produktlinjer 
som företaget erbjuder alternativt skapa helt nya sådana. Innovation kan betraktas som 
en kreativ utveckling av nya idéer och dess applicering på nya produktgenerationer. 
(Koch, 2012) 

Det visar sig finnas en hel del metoder som är anpassade för olika definitioner. I artikel 
av Corso och Pavesi (2000), identifieras metoder som företagsledningen kan använda 
sig av för att stödja och främja de beteenden som ökar det totala kontinuerliga 
innovationsflödet i företaget. I artikeln introduceras en synergi diagram som påvisar och 
förklarar kopplingen mellan de faktorer (exempelvis att införa prestationsmättningar), 
som främjar specifika beteenden på individnivå (exempelvis användning av resurser/tid 
för att experimentera) som ökar den innovationsflödet. 

Bas för idégenerering 

Hans J. Thamhain (2003) har i sin studie tagit fram hur organisationsmiljö samt 
ledarskap påverkar en grupps innovationsförmåga. Det som främst främjar innovation är 
de faktorer som påverkar människorna i processen, framför allt professionellt 
stimulerande och utmanande arbetsmiljöer, bekräftelse och möjlighet till värdefulla 
prestationer. Det är viktigt att företagsledningen förstår hur olika variabler påverkar 
arbetsmiljön samt att denna möter behoven deras anställda har. Att ledarstil och miljö är 
något som signifikant har inverkan på resultaten av innovation är något som även Sarros 
m fl. (2008) styrker i sin studie. Ett exempel på en företagskultur som främjar 
innovationsförmågan är en sådan som implementerar ”Learning Orientation”. Det 
innebär att företag kan öka sin innovationsförmåga och prestanda genom att inom 
organisationen skapa en vilja att lära sig, en delad vision, öppenhet och möjligheter för 
kunskapsdelning (Cantalone m fl., 2001).  

Bakker m fl. (2009) diskuterar huruvida framtagandet av idéer i ett företag påverkas av 
hur organisation är strukturerad. Även om en idé är baserad på forskning måste den 
säljas till kollegor och högre uppsatta av forskningsteamet för att idén skall 
vidareutvecklas. Det sägs även att ju större kontaktnät en anställd har desto större är 
chansen till vidareutveckling av dennes idé.  Zhang m fl. (2011) hävdar att det är viktigt 
med stora kunskapsnätverk samt kunskapsutbyte på individnivå. Även feedback mellan 
kollegor är en viktig resurs för att nå uppsatta mål och förbättra relationer inom 
företaget (Dahling m fl., 2012). Faktorer som främjar detta och ökar 
innovationsförmågan är utbildning inom företaget, en icke-hierarkisk struktur och 
involverandet av kunden i innovationsprocessen (Bossink, 2004).  

I Bakkers studie konstateras även att kreativitet mestadels är en social process där 
idégenereraren själv måste ha en strategi för att implementera sin idé. Dock har Nijhof 
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m fl. (2002) dragit slutsatsen att det är förödande för framtida idégenerering om en 
anställd som har en idé måste övertyga dess överordnande om dess potential. Istället ska 
en uppskattning och lyhördhet finnas, även om den överordnande inte samtycker om 
idéns potential. Enligt de Jong och den Hartog (2007) ska ledare också vara måna om att 
erkänna innovativa bidrag från individer då ett sådant beteende kan trigga både 
idégenerering och implementering av idéer. Erkännande innefattar att ge beröm, priser 
såsom certifikat och privata budgetar, samt ceremonier (Yukl, 2002). 

Bakker nämner också att en idé uppstår och blir värdefull genom diskussioner. 
Organisationer kan profitera av en idé endast om individuell kreativitet och 
idégenerering är rutinmässigt fastlagt. Shalley och Gibson (2004) menar också att när 
anställda är medvetna om att det är viktigt att komma med idéer är det större 
sannolikhet att de kommer att göra det.  

Enligt de Jong och Den Hartog (2007) finns många studier som styrker att ledarstil och 
miljö är något som signifikant har inverkan på resultaten av innovation. Ledningen som 
inte har direkt kontakt med FoU-gruppen och de som står helt utanför teamen kan olika 
syn på arbetsmiljön, och cheferna borde försäkra att de anställda har en arbetsmiljö som 
uppfyller deras behov. Faktorer som påverkar miljön är klart komplexa, men den är trots 
det kontrollerbar. Det som främst främjar innovation är de faktorer som påverkar 
människorna i processen, framför allt professionellt stimulerande och utmanande 
arbetsmiljöer (även så kallat kreativa miljöer), bekräftelse och möjlighet till bra 
prestationer samt förmågan att lösa konflikter och problem.  

3.3  Idégenerering och kreativitet 

Som nämnts tidigare är anställdas kreativitet en källa för nya idéer, vilka i sin tur skapar 
nya startpunkter för nya innovationer. För detta krävs flera krafter, så att bara sätta upp 
en idélåda/förslagslåda på arbetsplatsen kan bäst ses som ett komplement (Neyer m fl., 
2009). Att få med anställdas kompetenser och idéer i idégenereringen kräver ett 
uppfångnings-system, även kallat ”transfer of creativity”, som integrerar anställda i 
organisationens kultur och struktur för att främja framtagandet av nya idéer. Denna 
illusteras i sin enkelhet i Figur 2. Organisationskulturen skall motivera anställda att 
komma med idéer, medan organisationsstrukturen skall belöna och bekräfta anställdas 
idéer. Där kulturen och strukturen möts ligger den organisationella supporten där 
idéerna landar och fångas upp av organisationen. (van Dijk och van den Ende, 2002) 

 

 

Figur 2. Faserna i den uppfångst-system, även kallad ”transfer of creativity” (van Dijk 
och van den Ende, 2002, sid 389) 

 



Dann Haimovitch    MF112X Integrerad Produktutveckling                   2013-05-14 
dannh@kth.se   KTH - Industriell teknik och management  

10 
 

För att öka idégenereringsförmågan hos de anställda är det viktigt att kunna få en ökad 
kreativitet hos dem. Enligt Shalley (1991) visar individer högre grad av idégenerering 
om de erhålls ett kreativitetsmål istället för ett produktivitetsmål. Det har också visats 
att en faktor som är starkt positivt relaterad till utvecklingen av en idé är att de anställda 
erhålls resurser eller har möjligheter till resurser (Ekvall och Ryhammer, 1999).  

En annan åtgärd som enligt Nijhof m fl. (2002) kan vidtas är att befria de anställda från 
deras vanliga arbetsuppgifter för att kunna fokusera all kraft på utveckling och 
implementering av deras idé. Då en anställd endast deltid fick arbeta med utveckling av 
deras idé uppfattades det som ett sidoprojekt. Detta ledde ofta till längre 
utvecklingstider då deras vanliga arbetsuppgifter hade högre prioritet. Organisationer 
kan profitera av en idé endast om individuell kreativitet och idégenerering är 
rutinmässigt fastlagt. Det kan vara förödande för framtida idégenerering om en anställd 
som har en idé måste övertyga dess överordnande om dess potential. Istället ska en 
uppskattning och lyhördhet finnas, även om den överordnande inte samtycker om idéns 
potential (Nijhof m fl., 2002). 
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4.  Resultat 

Studien resulterade i sammanlagt åtta intervjuer fördelade på sju företag (två intervjuer 
på Företag B). Medverkande företag sammanfattas kort i Tabell 1b. I detta kapitel 
presenteras resultat av två intervjuer, från Företag B och Företag E. Övriga resultat finns 
sammanfattade i Appendix B.  

 

Tabell 1b. Företag som är med i studien 

 
Företag 

 
Storlek* 

 
Produkter 

 
Globalisering 

A  Stor  Vitvaror och apparater  Global 
B  Stor  Hög. teknologisk  Global 
C  Mellan  Media och public 

service 
Nationell 

D  Stor  Fordon och motorer  Global 
E  Mellan  Livsmedel 

 
Skandinavien 
och Europa mark. 

F  Liten  Tjänster inom 
strategisk design 

Europa och liten global mark. 

G  Stor  Teleoperatör  Norden och Baltikum 
* Cirka anställda: Liten < 500 < mellan < 30000 <stor 

 

4.1  Företag B  

Företag B har en 100-årig historia bakom sig och började redan vid 1920-talet att 
introducera innovationer. Företaget har 50 000 produkter över hela världen som täcker 
affärsområden inom allt från hem och fritid till högteknologiska optiska system. Idag 
(2013) finns företaget i 65 länder och har ca 700 anställda i Sverige. Företaget omsätter 
ca 190 miljarder varav 2 miljarder i Sverige. Respondenten är en anställd som har 
jobbat tolv år på företaget och är idag etablerad på den tekniska supportavdelningen i 
Stockholm. Intervjun tog 55 minuter och genomfördes på respondentens arbetsplats.   

Hur företaget lägger en bas för skapandet av idéer 

Det framgick tydligt från respondenten att företaget har en väl inrättad öppenhet och det 
är lätt för anställda att skapa sitt personliga kontaktnätverk. Företaget erbjuder nämligen 
anställda (inom teknik- och marknadssegmentet) att ta del av olika kunskapsforum. 
Dessa forum skapar en god plattform för anställda att vidarutveckla sina tankar och 
idéer, samt stödjer deras utveckling från att gå från idé till något mer konkret. En av 
dessa forum är s.k. Tech Forum. Tech Forum som är ett stort internetbaserat forum (som 
har ca 10 000 tekniker registrerade), där anställda kan följa utbildningar och 
forskningsberättelser via internet-sända presentationer från de globala centrala labben. 
Här presenteras och föreläses exempelvis nya upptäckter inom företaget, vilket anställda 
från hela världen kan följa och inspireras av. Väcker detta intresse hos en anställd kan 
denne enkelt ta kontakt med forskaren eller föreläsaren i fråga.  

Enligt respondenten sker bolagets största tekniska informationsspridning via Tech 
Forum. Förutom de internet-sända föreläsningar, ”Post Session”, kan anställda även 
delta i diskussionsgrupper. Det finns expertgrupper som har digitala möten om hur deras 
arbete går och där de delar sin kunskap och erfarenheter. Via Tech Forum skapas en 
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medvetenhet om vad som händer i företaget samt ett informationsflöde och möjlighet 
till att inspireras. Värt att notera är att det finns någon forum eller informationsspridning 
anpassade globalt för alla anställda. Respondenten förklarade att visa forum inte går att 
delta i på grund av språkmässiga skäl. Det finns även kurser och träningar vid de 
centrala labben som är till för alla anställd, men de faktiska antal resor som sker till 
dessa är inte alls många enligt respondenten. Utvecklingssidan av företaget jobbar även 
med högskolor och andra externa firmor för exempelvis produktdesign.  

Hur förtaget skapar en kreativ miljö  

Alla anställda inom Företags B:s teknikorganisation, cirka 11000 av 60000 anställda, 
har 15 % fri arbetstid. Anställda har alltså 15 % av sin arbetstid att fritt att jobba med 
precis vad de vill. Respondenten poängterade att dessa 15 % är tidsmässigt mer faktiska 
för anställda på FoU-sidan som ständigt utvecklar och labbar. Oavsett position krävs det 
dock att personen är driven och verkligen tror på sin idé för att den ska utvecklas vidare 
inom företaget. Eftersom det tydligt förmedlar att de 15 % är till för att lära sig; 
experimenteras det och anställda tillåts misslyckas – vilket breddar anställdas 
kunskaper, skapar en miljö som utökar idéer utanför den formella idégenereringen och 
vilket utgör ett kontinuerligt kreativt tänkande i det dagliga arbetet.  

Anställda kan dessutom ansöka stipendier för att få mer resurser till egna projekt. 
Stipendier ansöks genom en formulering av idén som skickas till en kommitté som 
sedan beslutar om stipendiet ska ges ut. Kommittén har bra insikt i företagetmålen och 
policy och vision, och ger därför bra återkoppling på idén vid avslag. Vad gäller de 
anställda utanför FoU-grupperna på de centrala labben finns mindre labbrum, där 
anställda kan testa produkter efter kundens begäran. Dessa labbar utgör också en kreativ 
faktor. Här kan anställda, som inte dagligen labbar, testa sig fram och pröva på saker för 
att övertyga sig själva att teknologierna fungerar. Respondenten påpekade att 
utrustningen i dessa labbar är ytterst begränsade, men att de är en utökning av den 
kreativa miljön.  

Den anställde som kommer med goda idéer som bidrar till nya produkter eller ökade 
marknadsandelar för bolaget premieras. Respondenten förklarade hur företaget har en 
tydlig stege för tekniker, där varje steg innebär ny rang och arvode. Detta ger 
möjligheter för tekniker att göra karriär utan att nödvändigtvis bli chefer. På företaget 
premieras det inte bara för idéer utan bolaget nominerar och delar även ut priser och 
diplom till både individer och grupper för deras dagliga innovativa arbete (sker oftast i 
samband med projekt). Detta ska resultera i ökad motivation och sporra andra till att 
göra ett bra arbete menar respondenten.   

Utanför de standardiserade FoU-avdelningarna jobbar inte företaget aktivt med att skapa 
fysiskt kreativa miljöer för alla kontor. Respondenten menade dock att det däremot ser 
till att anställda inom teknik och marknad får varierande uppdrag. Genom detta får den 
anställde olika kundperspektiv exempelvis olikheter i kundbehov och problem. 
Respondenten understryker att detta också utgör en plattform för anställda att hitta 
teknologier som en kund använder sig av och som kan lösa ett problem hos en annan 
kund. Utöver detta får anställda som jobbar nära till kunden chansen att utöka sina 
kreativa tankar genom Innovation Center. På Innovation Center presenteras företagets 
49 teknologier. Tillsammans med kunden går den anställda runt och diskuterar olika 
lösningar och teknologier som kan vara till användning. Detta görs för att öka 
innovationskraften inom bolaget, stärka kundrelationerna och öka 
kreativitetskopplingen mellan kund och tekniker. Respondenten som varit med kunder i 
Innovation Center tycker att det skapar nya förutsättningar för nya kreativa lösningar. 
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Det är också ett tydligt mål inom bolaget att det skall ”skapas idéer för och med 
kunderna”.  

Metoder företaget använder för att fånga upp anställdas idéer 

Får anställda på Företag B idéer kan dessa registreras på flera sätt. Utifrån 
respondentens egna erfarenheter och tillvägagångsätt av sina egna idéer förklarades 
följande: Det första steget är en individuell privat registrering. Den anställde skriver ner 
sin idé i ett individuellt s.k. Laboratory NoteBook där idén inte offentliggörs. Den 
anställde kan registrera sin idé privat dels för att komma ihåg den och dels för juridiska 
grund. Registrering i Laboratory NoteBook dateras och bevittnas av en utvald anställd 
genom en underskrift. Detta innebär att om idén på något vis patenteras eller 
kommersialiseras efter registreringsdatumet står den anställde indirekt som delägare av 
produkten.  

Efter den individuella registeringen kan den anställde ta ett beslut att gå vidare med idén 
själv eller offentliggöra den inom företaget. Det sistnämnda görs via en registrering i ett 
system kallat Submission of Ideas (SOI). SOI är en intern databas där den anställde kan 
skicka in sin idé och där andra anställda eller team kan fånga upp dessa. Även i SOI 
registreras idén på insändaren, men SOI kräver en mer detaljerad beskrivning. Genom 
SOI-systemet hanteras idén olika i olika fall. I vissa fall kan idén ligga i en FoU-grupps 
intresse. I dessa fall tas idén upp av utvecklingsteamen som redan jobbar inom idéns 
utvecklingsområde. I vissa fall bör en seniortekniker kopplas in för att bedöma i vilket 
stadium idén befinner sig i samt bedöma den tekniska höjden. Är idén i linje med 
företagets vision kan idén gå vidare i en patentprocess, där patentingenjörer kopplas in 
för att granskar om det finns något patent som skyddar idén eller om det bör ansökas. 
Någonstans (framgick oklart av respondenten) på vägen görs också en finansiell kalkyl, 
Real Win Worth, för att se om idén är finansiellt värd att satsa på. Då ser man även över 
om den är kommersiellt intressant. Är idén unik?  

Det klargjordes av respondenten att det krävs att den anställde är motiverad och kan 
driva sin idé framåt. SOI öppnar upp idén inför ett stort globalt nätverk men det gäller 
ändå att den anställde driver sin idé genom nätverket och försöker hitta människor som 
kan hjälpa till att utveckla idén (exempelvis genom Tech Forum). Parallellt med SOI 
kan den anställde därför driva sin idé genom sitt egna kontaktnätverk. Det kan till 
exempel gå via sin chef och få hjälp med rätt kontakter inom företaget eller kontakta 
seniortekniker (den anställde kan därför också driva fram sin idé utan att offentligöra 
den i SOI). Ett tillvägagångsätt är att låta sin idé ligga i databasen och hoppas på att 
någon skall fånga upp den, men det tar oftast inte vidare idén enligt respondenten.  

Företagets förmedling av idéhanteringsmetoder till anställda 

Alla nyanställda tekniker får gå en introduktionskurs där företaget främst berättar om 
den innovativa kulturen och de 15 % fri arbetstid som finns och hur det fungerar. De 15 
% är väl ”marknadsfört” internt, ibland som ”fri forsknings tid”, men dessa är enligt 
respondenten i praktiken varierande, beroende på den anställdes position och dagligt 
arbete. Respondenten påpekade att många av de anställda känner till de inspirerande 
berättelserna om människor som varit kreativa inom bolaget och om hur långt de har 
kommit. Dessa blir de nyanställda snabbt varse om. Information om övriga 
idéhanteringsprocesser inom företaget är något som förmedlas mun till mun och genom 
kulturen och de forum som nämnts i tidigare text.  
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För att se över kreativiteten hos anställda inom olika avdelningar görs ibland mätningar 
av antalet registrerade idéer på SOI från varje avdelning. Är mätningen för låg ser man 
över exempelvis personalsammansättningen och hur avdelningen är kopplad till 
säljmarknaden. Dessutom mäts avdelningarnas säljare och tekniker på försäljning av 
nya produkter. Målsätningen är enligt respondenten att 30 % av de nya produkterna som 
säljs ska vara mindre än fem år gamla. Detta skall ge ett mer eller mindre jämn flöde av 
nya produkter, vilket mäts i konkreta nykeltal inom företaget. Respondenten menar att 
detta motivera anställda att komma med nya idéer och produktförslag samt stärker 
sambandet med olika aktörers intressen och företagets utbud av olika teknologier.  

4.2  Företag E 

Företag E är ett svensk livsmedelsföretag som marknadsför nationellt 200 produkter för 
privata kunder och 350 produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Företaget är 
verksam i Norden samt tre ytligare länder i Europa. I Sverige jobbar 900 anställda och 
företaget omsätter ca 2,2 miljarder. Respondenten för intervjuresultatet är 
utvecklingschef på företaget sedan sju år tillbaka och ansvarar för innovationen och nya 
produkt utvecklingar. Intervjun tog 25 minuter och genomfördes genom telefonintervju.   

Hur företaget lägger en bas för skapandet av idéer 

Företaget har en tydlig och enhetlig innovationsprocess för hela företaget, då de jobbar 
multifunktionellt med alla avdelningar. I innovationsprocessen medverkar alla 
avdelningar. På företaget har man etablerat en stark utvecklingsplattform i form av en 
innovation- och marknadsavdelning. Dessa två avdelningar utgör grunden för 
idégenereringen på företaget och som jobbar aktivt med anställda, kunder och övriga 
kontakter för att förbättra det första och övriga stadier av innovationsprocessen. Det är 
även dessa som tillsammans med anställda från produktionen, ca 500 anställda i 
Sverige, som för utvecklingsprojekten framåt. Respondenten förklarade att det ofta i 
tidigt stadie tillåter anställda från produktionen att komma med idéer, sedan följer hela 
företaget med allt eftersom projekten utvecklar sig. Utöver detta påpekade respondenten 
att de inte har några grunder för att skapa ett exempelvis forum för 
informationsspridning eller kunskapsspridning för alla anställda och där de därintill kan 
komma med förslag och egna idéer. Vid förfrågan om hur stort utrymme företaget ger 
anställda att komma med egna idéer svarade respondenten att det inte finns någon 
formaliserad utbredning.  

Hur förtaget skapar en kreativ miljö  

Respondenten tydliggjorde att det tidiga stadiet av innovationsprocessen är mindre 
standardiserad. Utanför de etablerade innovationsprojekten finns även WorkShops som 
styrs av innovationsavdelning. Det finns ett bestämt antal WorkShops varje år och dessa 
varierar från gång till gång. Ibland har används externa personer liksom specialister 
eller från en designbyrå. I dessa tillfällen (WorkShops) finns inga begräsningarna för 
idétankar och det framhävs en stark kreativ miljö. Det är dock ett visst antal personer 
som får vara med på dessa WorkShops och de som kan anmäla sig är endast anställda på 
produktion-, marknad- och innovationsavdelningen. Det försöks dock i så stor 
utsträckning som möjligt blanda olika anställda med olika erfarenheter, produktioner 
och ålder, för att öka kreativiteten.   

För anställda utanför innovationsforumet är resurserna knappt. Det finns inga 
formaliserade utbildningar för kreativitetsökning i företag. Det jobbas externt på många 
sätt. Dels under utvecklingsprojekten men också i den tidiga fasen där företget kan ta in 
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konsulter som hjälper till att tänka kreativt. Företaget har även samarbetat med 
högskolor i olika idégenereringar. Det finns inga nomineringar eller diplom med direkt 
koppling till idéer, däremot utdelas diplom på informationsmöten i jämna mellanrum. 
Kommer en anställd med en god idé så lär hen också få ett diplom. Respondenten 
förklarade dock att det inte finns några nomineringar för exempelvis ”bästa idé”. 

Metoder företaget använder för att fånga upp anställdas idéer 

Det finns inga integrerade forum eller databaser för idéuppfång inom hela företaget. 
Innovationsavdelningen tillhandarhåller dock en gemensam folder s.k. GreenHouse. I 
denna samlas alla idéer in. Majoriteten av idéerna kommer från WorkShopen. Det finns 
möjligheten att själv gå in och skriva sin idé i foldern, men för det mesta är det lagringar 
av projekterade idégenereringar. Respondenten påpekade tydligt att det endast är 
marknad- och innovationavdelningen som kommer åt denna folder och visa på 
produktionsavdelningen. Det är idéerna från GreenHouse som sedan hanteras vidare; 
idéerna utreds och utvärderas. Passar idén varumärket? Det gör en beskrivning av idén, 
med kort text och bilder, och därefter utvärderas det och kan komma att bli ett 
utvecklingsprojekt.  

Det är till innovation- eller marknadsavdelningen som anställda vänder sig till om de 
vill introducera sina idéer. Är idén i linje med företagens verksamhet eller innehar 
potential för vidareutveckling kan denna noteras vidare i GreenHouse. Det fanns 
tidigare en idélåda men det har tagits bort, eftersom den inte sägs fyllt sin funktion. 
Anställda som kommer med idéer och som får avslag får reda på detta, oftast direkt. 
Återkoppling är relativt svag, men goda idéer premieras som sagt.  

Företagets förmedling av idéhanteringsmetoder till anställda 

För nyanställda inom utvecklingsplattformen ges tydliga introduktionsscheman, då man 
går igenom innovationsprocessen. Respondenten tydliggjorde även här att det inte finns 
några medel för att sammanföra erfarenheter, kunskap eller idéer mellan avdelningarna 
för att fånga upp idéer hos övriga anställda och där med finns ingen formell förmedling. 
Däremot ser företaget till att anställda på innovation-, marknad och 
produktionsavdelningen får reda på att de kan anmäla sig till WorkShops. Respondenten 
poängterade att företaget i stor utsträckning jobbar med konsumenterna. Ett vanligt sätt 
att bedöma idéerna, vad gäller om de ska gå vidare som utvecklingsprojekt, är att testa 
de mot konsumenterna. Företaget låter även konsumenterna vara med i 
utvecklingsfaserna och skapar ibland tävlingar där konsumenter skapar egna 
idéprodukter. Några tävlingar för anställda nämndes inte under intervjun.   
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5.  Analys av Företag B och Företag E 

Det har ur studiens empiri visat sig att alla företag, liksom Företag B och Företag E, 
hanterar och definierar innovation som en signifikativ skillnad i dess verksamhet och 
tillhörande produkt eller tjänster (Koch, 2012). Företagen strävar emellertid att finna 
egna nyckelbehov som skall styra deras egna framtaganden av innovativa produkter 
eller tjänster och där med skiljer sig deras metoder för att integrera anställda i 
framtagandet av nya idéer. I detta kapitel presenteras den analys som gjorts på Företag 
B och Företag E. Kapitlet avslutas med en jämförelse och en diskussion.  

5.1  Företag B 

Företag B har lyckats skapa stora delar av det Chesbrough m fl. (2006) definierat som 
öppen innovation. På företaget finns en tydlig och en öppen utvecklingsplattform 
tillgängligt för alla anställda. Det krävs visserligen en klar uttalad motivering från en 
anställd för att den skall få resa till de globala labben för att följa upp sina idéer, men 
anställdas idéer har genom de globala forumen och databaser goda förutsättningar för att 
nå de globala FoU-grupperna. Det intranät och inkludering av individer från hela 
företaget, som Neyer m fl. (2009) nämnt som positivt, visar sig tydligt hos Företag B. 
På frågan om de globala utvecklingsavdelningarna hjälper till att utveckla anställdas 
idéer, svarar respondenten:  

”Självklart, det är i deras intresse, eftersom vi har ingen 
utvecklingsavdelning här. (…) Har jag en idé och vill få fram en produkt, då 
jobbar jag direkt med utvecklingsteamen. Jag har redan identifierat de med 
hjälp av de kontaktpersoner jag har.” 1 

Det visar på vilken spridning den öppna innovationen har fått inom företaget, ty 
respondenten är en teknikanställd på supportavdelningen.  

Att stimulera innovation och grunden för idégenerering  

Precis som Bakker m fl. (2009) nämner, vilket bekräftas av respondenten, krävs en inre 
motivation och drivkraft hos individen för att föra sin idé framåt. Företaget har dock sett 
över den sociala interaktionen genom att vidga det sociala nätverket (exempelvis Tech 
Forum) och på så sätt man kan skapa sitt personliga kontaktnätverk inom företaget; ett 
rekommenderat handgrepp för att inkludera anställda i innovationsprocessen, enligt 
Neyer m fl. (2009). Att större kontaktnätverk ger större chanser till vidareutveckling av 
idéerna bekräftas även av Bakker m fl. (2009) och Zhang m fl. (2011), vilket är en 
jämbördig syn med respondentens.  

Företag B använder sig i stor utsträckning av faktorer som skall stimulera kontinuerlig 
innovation, framtagna i studien av Corso och Pavesi (2000). Faktorerna som är av stor 
betydelse enligt Corso och Pavesi (2000) innefattar huvudsakligen kunskapshantering 
och kunskapsspridning samt kreativa miljöapplikationer. Företag B hanterar och sprider 
kunskap via sina väl etablerade forum och utökar det kreativa tänkandet genom resurser 
som; de fria 15 %, tillgång till mindre labbar och möjligheten att ansöka resurser åt egna 
projekt. Den öppenhet av kunskaps- och informationsdelning som framgår i empirin 
påminner stark om den innovationsökande implementeringen ”Learning Orientation” 
(Calantone m fl., 2001). 

                                                 
1 Intervju med respondent från Företag B:s (Intervju 1) supportavdelning, Stockholm 
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På företaget har man en tydlig företagsstruktur, där man bygger organisationen på deras 
46 teknologier. På detta sätt ”talas det” teknologier snarare än produkter, vilket är en 
utmärkt metod att öka kreativiteten (Shalley, 1991). Varje teknologi kan appliceras på 
flera funktionsområden och därmed har man öppnat upp för ett kreativ tänktande för 
alla anställda att försöka kombinera de olika teknologierna. Denna organisationsstruktur 
må ta årtionden att bygga upp men är en betydande faktor i det totala systemet för att 
möjliggöra idétänktande och därmed uppfångsten av idéer (van Dijk och van den Ende, 
2002).  

Idégenerering och kreativ miljö 

Företag B har, som empirin beskriver, ett tydligt fler-steg system för att fånga upp 
anställdas idéer. Implementerar man ett sådant förslagsystem, som fångar upp anställdas 
idéer, i ett sådan stark organisationsstruktur och kultur som beskrivits, skall det finnas 
alla bemärkelser stora innovativa framgångar (Bakker m fl., 2009; Nijhof m fl., 2002; 
van Dijk och van den Ende, 2002).  

Ytterligare följs idéerna upp på Företag B vilket kompliterar förslagssystemet (van Dijk 
och van den Ende, 2002). de Jong och den Hartog (2007) samt Yukl (2002) påpekar att 
bekräftelser av individens idéer och innovationstänkande är betydande och detta görs 
tydligt på Företag B i alla dess former av nomineringar, diplom och priser.  

Slutligen bör nämnas att genom de 15 % uppmuntrar anställda till försök och påvisar att 
misslyckande tillåtet, vilket leder till ökad erfarenhet och kunskap och detta är en 
positiv mekanism för innovationsflödet enligt teorin (Bakker m fl., 2009; Nijhof m fl., 
2002; van Dijk och van den Ende, 2002). De 15 % utgör också ett utmärkt möjlighet för 
anställda att ha sina egna sidoprojekt vilket ökar utvecklingsflödet på företag enligt 
Nijhof m fl. (2002). 

5.1  Företag E 

Det visade sig att det på Företag E delvis förverkligat den öppna innovationen 
(Chesbrough m fl., 2006), eftersom de ur empirin påvisar en tydlig utvecklingsplattform 
strängt avskilt från övriga i organisationen, särskilt i det första stadiet av innovations 
processen. Företaget har inte, liksom Neyer m fl. (2009) beskriver, sträck sig utanför de 
specifika FoU-grupperna (i detta fall innovation- och marknadsavdelningen) för att nå 
ut till alla anställda. Företaget har förvisso ett samarbete med produktionsavdelningen 
under idégenereringen vilket ändå tyder på, och stärks av Neyer m fl. (2009) teori, att 
utvecklingsplattformen inte alls behöver ha ett så starks social band. Detta betyder att 
det inte alls behöver innebära i en svår integrering med övriga i organisationen. Det 
finns därför inga förhinder att utöka sina sociala interaktioner inom företag E.    

Att stimulera innovation och grunden för idégenerering  

Respondentens tydliggörande vad gäller de begränsade medel som finns tillgängliga, för 
att få med alla anställda inom företaget, påverkar på individ nivå. Detta innebär att det i 
teorin inte alls implementerat någon sammanförande av erfarenheter, kunskap eller 
idéer mellan avdelningarna för att öka den sociala interaktionen. Därmed finns ingen 
formell förmedling eller öppen informations kultur som Cantalone m fl. (2001) 
beskriver som ”Learning Orientation”. Företaget har dock en tydlig idégenerering vilket 
är i positiv bemärkelse för innovationsflödet och vilket är bekräftat av Nijhof m fl. 
(2002). De använda sig även av WorkShops och externa hjälpmedel vilket skall enligt 
Ekvall och Ryhammer (1999) visat sig vara positivt relaterat till utveckling av idéer.    
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Idégenerering och kreativ miljö 

Respondenten framhävde att de tidigare använt sig av idélådor, men att de inte uppfyllt 
sin funktion och därför togs de bort. Endast förslagsystem är enligt Neyer m fl. (2009) 
ofta en bristfällig metod och systemen uppfattas som oattraktiva av de som ska använda 
dem. Det fastlås dock av van Dijk och van den Ende (2002) att detta kan förhindras 
genom en fult definiera förslagssystemet tillsammans med övriga metoder som att 
stimulera och motivera anställdas kreativitet.  

Företaget tar upp idéer via den så kallad GreenHouse-folder, men den är enbart för de 
involverade avdelningar i utvecklingsplattformen. Detta är inte en fullständigt öppen 
innovation enligt teorin (Neyer m fl., 2009; Chesbrough m fl., 2006), vilket i sin tur 
tvingar till en social process, eftersom det enda vägen att sin idé ska få genomslag är att 
gå via sin chef och innovationsavdelningen. Det skall här påpekas att det enligt teorin 
(Nijhof m fl., 2002; Shalley, 1991; Thamhain, 2003) visar sig vara en dålig metod att 
fånga upp anställdas idéer på, vilket kan leda till negativa påslag över hela 
organisationen i form av kreativitet, motivation och dess lojalitet.  

5.3  Jämförelse mellan Företag B och Företag E 

Det framgår tydligt i tidigare text att företagens tillämpning av öppna innovation är 
olika. Detta visar sig i sin tur påverka den organisationella nivån i form av 
informationsspridning (”Learning Orientation”). På Företag B har man påvisat den 
tydliga öppna innovationen internt – vilket bland annat inkluderar kunskapsforum. 
Företag E har inte påvisat en fullt ut integration mellan utvecklingsplattormen och de 
övriga anställda – vilket exkluderat en erfarenhets eller kunskapsdelning för alla 
anställda att delta i. Denna jämförelse innebär en negativ konsekvens för Företag E och 
en positiv effekt för Företag B:s innovationsflöde enligt teorin (Nijhof m fl., 2002; 
Shalley, 1991; Thamhain, 2003; Neyer m fl., 2009; Chesbrough m fl., 2006). 

Den fundamentala likheten är att det i både Företag E och Företag B vänder sig till 
kunden för att uppfylla deras behov och efterfråga. Detta bör bero på att båda företagen 
har ett kommersiellt intresse. På Företag E tar de ständigt nytta av konsumenttester för 
att hantera nya innovativa idéer – metoden utökar organisationens kunskap. På Företag 
B å andra sidan tillåter de anställda gå tillsammans med kunden på möten som innefattar 
innovativa problemlösningar (Innovation Center) - metoden utökar kunskapen på 
individnivå inom organisationen. Metoderna skiljer sig, men båda innebär en extern 
utbredning och länk, vilket stimulerar till en mer öppen innovation utåt sätt 
(Chesbrough m fl., 2006; Cantalone m fl., 2001). Skillnaden bör bero på företagens 
olika insatsområden och tillämpningar av den öppna innovationen. 

På Företag B är organisationsstruktur unik i jämförelse med övriga företag i studien. 
Den ger också anställda möjligheten att vidga och utnyttja de personliga 
kontaktnätverken på ett sätt som anställda på Företag E inte kan, vilket åter är i positiv 
bemärkelse för Företag B och negativt för Företag E, enligt Bakker m fl. (2009). 
Anställda som föreslår idéer och som ökar företagets kommersiella innovationsflöde 
premieras på både Företag B och Företag E; båda företagen delar också ut diplomer. Det 
är dock oklart om detta utförs i samma utsträckning på Företag E som på Företag B 
eftersom respondenten på Företag B ger tydliga exempel på nomineringar, medan de på 
Företag E har inga nomineringar och uttalar sig att; ”kommer man med en god idé så lär 
man också få ett diplom”2. På Företag B har de även utvecklat ett mer tillgiven system 

                                                 
2 Telefonintervju med respondent på Företag E 
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(exempelvis Laboratory NoteBook) för att stärka anställdas ägande av idéer vid 
eventuella patentprocesser. Denna specifika metod bör dock bero på Företags B 
verksamhetsområden och teknologihantering.  

För att förtydliga skillnaderna mellan företagen har en tabell gjorts. Tabell 2 är till för 
att jämföra företagens insatser i olika områden och inte till för att jämföra fördelning av 
insatser enskilt inom företagen. Områdena är baserade på teorin och innefattar (I) 
organisationsstrukturen, vilket är de idégenereringssystem och metoder företaget 
använder för att lättare fånga upp idéer, samt (II) organisationskultur, vilket är de 
kulturella influenser på anställda så som motivation eller kreativa resurser. Notera att 
det är approximativa bedömningar som ståt till grunden för denna jämförande tabell. 
Varje företag får två (2) poäng för ”fullt” tillämpning, ett (1) poäng för ”icke-fullt” 
tillämpning eller noll (0) för ingen tillämpning.  

 

Tabell 2. Jämförelse i företagens tillämpning och insatser av metoder för att integrerar 
anställdas i framtagandet av nya idéer 

 

 

Ur tabell kan det tydligt avläsa att Företag B tillämpar både en struktur och kultur som 
främjar innovation i större skala än Företag E. Även den totala tillämpningen skiljer sig 
markant (17 poäng för Företag B motsvarande 7 poäng för Företag E). I tabellen kan det 
även tydas Företag E:s bristfälliga insats vad gäller den kreativa och kulturella 
tillämpningen, i jämförelse med Företag B.  

Det som noterats utöver tabellen, är att Företag B är det enda företaget som har 
implementerat en registeringforum för alla anställda. Företag E har å andra sidan varken 
forum eller databaser. Anställda måste därför gå till utvecklingsavdelningen för att 
övertyda dessa om sin idé, något som återigen kan vara förödande för en kontinuerlig 
idégenerering på företaget enligt Nijhof m fl. (2002). 

5.3  Diskussion 

För att kunna integrera anställda i generering av nya idéer, för att öka innovations-
flödet, kräver det uttryckligen strukturerade och väl implementerade metoder. Analysen 
påvisar metoder och dess tydliga skillnader och vilket innebörd och konsekvenser det 
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innebär i den teorietiska grunden för anställda. Från detta kan man konstatera att 
metoderna bör implementeras med individen som målgrupp. Det har med enkelhet 
skapats en modell för att förstå detta. Från analysen av Företag B och Företag E kan en 
trend tydas som pekar på att om företagen sätter individen i centrum för sina metoder 
kan integreringen ske på ett mycket effektivare sätt genom organisationen. Detta 
illusteras i Figur 3. Med individen som måltavla kan företag bygga upp sin integration 
utifrån och inåt mot individen. Modellen visar hur öppen innovation ligger som bas och 
start för de metoder man vill införa i organisationen för att sedan nå den anställde. 

 

Figur 3. Modell över företags integreringsområden med anställda som målgrupp 

 

Har ett företag, liksom Företag B, tillämpat öppen innovation kommer den med all 
sannolikhet enklare kunna integrera individen på organisationsnivå. Har ett företag, 
liksom Företag E, inte tillämpat öppen innovation i sin helhet blir det svårare att 
implementera exempelvis ”Learning Orientation”, vilket framgår i analysen. Företag 
bör med andra ord fullborda en öppen innovation, både internt och externt, innan man 
går vidare mot individen. Den presenterade modellen syftar mer till den interna 
processen (mot individen), snarare än den externa (exempelvis ut mot kunden). Brister i 
den interna processen leder till konsekvenser som exemplifierades i en tidigare 
jämförelse av Företag E:s konsumenttester och Företag B:s Innovation Center för de 
anställda (se sida 17). I nästa steg är att från att implementerat öppen innovation nå 
individen – detta görs genom organisationen. Organisationsnivån kan ur teorin 
sammanfattas i två områden; (I) organisationsstrukturen och (II) organisationskulturen. 
Alltså, de områden som användes vid företagsjämförelsen (se även Tabell 2). 

Analysen och modellen redogör för hur organisationskulturen påverkar individen som 
starkast. På denna nivå är chefen/ledaren en viktig faktor och ledarstilen av stor 
betydelse. Som den Jong och den Hartog (2007) förklarar skall ledaren exempelvis vara 
mån om att erkänna innovativa bidrag. Integreringens viktigaste och systematiska 
beståndsdelar ligger dock i organisationsstrukturen. Detta betyder att företag först bör 
bygga upp en integration på den strukturella nivån och sedan öppna upp sig och närma 
sig individen på den kulturella nivån. Det är något både Företag B och Företag E 
tillämpat. Företag B har skapat en stark integrering i organisationsstrukturen i form av 
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forum och databaser. På så sätt kan man fånga upp anställdas idéer samt stimulera och 
stödja kreativ tänkande. Organisationskulturen erbjuder de ”fria” 15 %, labbar och 
kreativa resurser. De 15 % på företaget utgör flera viktiga faktorer för innovationsflödet. 
Dels förstår anställda att det är viktigt med idéer, vilket i sin tur skapar fler idéer enligt 
Shalley och Gibbson (2004) och dels befriar de anställda från deras vanliga 
arbetsuppgifter vilket enligt Nijhof m fl. (2002) kan profiteras av företaget. De 15 % 
skapar en god kreativ cirkel. Å andra sidan bör Företag E bygga vidare med den 
strukturella organisationen och hanteringen av idéer innan de lägger resurser på den 
kulturella nivån, vilket redan i nuläget verkar knappt. Insatser i båda områden kräver 
visserligen resurser men kommer enligt Ekvall och Ryhammer (1999) utgöra en 
framtida stark och positiv faktor för utveckling av anställdas idéer och därmed stärka 
integrationsmodell som presenterats.  

Av ovanstående diskussion tror även författaren att Företag E:s försök med idélådor inte 
uppfyllde sin funktion på grund av obalans. För att förstå detta utvecklades modellen i 
Figur 3 till Figur 4. I Figur 4 illusteras hur det är organisationsstrukturens ansvar att 
fånga upp idéer. Det kan vara system som Företag B:s SOI eller andra förslagssystem. 
Notera att organisationskulturen (för det mesta) endast stimulerar och främjar individens 
idégenerering och står inte för någon idéuppfång. Det är upp till företaget att balansera 
stimuleringen och stödet mot uppfånget samt hantering och återkoppling. Företag E:s 
implementering av idélådor gav förmodligen obalans; det vill säga alldeles för mycket 
vikt i modellens nedre halva i jämförelse med den över halvan. På samma sätt kan 
obalans uppstå om man implementerar workshops utan att fånga upp och hantera 
idéerna.  

Modellen påvisar även hur återkopplingen är ett verktyg för stimulering och stöd (både 
strukturellt men också kulturellt), något företagen borde utnyttja enligt tidigare studier 
(Bakker m fl., 2006; Shalley och Gibson, 2004).  Återkopplingen och hanteringen av 
idéer infattar också den organisationella erkännandet av anställdas innovativa bidrag 
som de Jong och den Hartog (2007) menar triggar både idégenerering och 
idéimplementering. Företag B innehar många bekräftelser via priser, diplom, 
nomineringar liksom beröm medan Företag E bör utveckla denna fas i samband med att 
införa ett strukturellt förslagssystem.  

 

Figur 4. Modell över företags integrering av anställda i framtagandet av nya idéer 
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6.  Studieanalys: Jämförande företagssyn 
och dess betydelse 

Här presenteras granskning, analys och konklusioner som gjorts av studiens resultat från 
alla medverkande företag. Först konstateras att de organisationella innovationssynen är 
kopplad till anställdas förutsättningar att utveckla och presentera egna idéer. Sedan 
redogörs om detta resultat är grundat på bransch eller företags trender. 

6.1  Organisationell innovationsdefinition påverkar på 
individnivå  

Det finns mång olika syn och definitioner på innovation och många av dem hör ihop 
med varandra (Hao och Yan-hui, 2009). Denna studie visar tydligt att beroende på hur 
företagen definierar sina innovativa produkter eller tjänster så anpassar de sin 
innovationsprocess (IP). De sju medverkande företagens innovationsdefinition visar sig 
påverka den organisationella strukturen och kulturen, vilket ger helt olika 
förutsättningar för anställda och därmed en betydande påverkan av integrationsarbetet. I 
Tabell 3 listas och sammanfattas företagens innovationssyn i sin all enkelhet. Därtill 
följer ett diagram i Figur 5 som redovisar företagens insats och tillämpning av 
integrationsarbetet, i förhållande till varandra. Detta är indelat i företagens (I) 
organisationsstruktur och (II) organisationskultur, som har kalkyleras fram precis som 
tidigare (se Tabell 2 i kapitel 5.3). 

 

Tabell 3. Företag som är med i studien och dess innovationsdefinition 

Företag  Storlek*  Produkter  Innovationssyn och definition 

A  Stor  Vitvaror och apparater  Produktutveckling 
B  Stor  Hög. teknologisk   Teknologiskutveckling 
C  Mellan  Media och public service  Org. behov 
D  Stor  Fordon och motorer  Kundbehov 
E  Mellan  Livsmedel  Starkt kundbehov 
F  Liten  Tjänster inom strategisk design  Projektbehov 
G  Stor  Teleoperatör  Intern och extern relationer 
* Cirka anställda: Liten < 500 < mellan < 30000 <stor 

 

 

Figur 5. Företags tillämpning och insats, i förhållande till varandra, i 
integrationsarbetet av anställdas 

Företag G

Företag F

Företag E

Företag D

Företag C

Företag B

Företag A

Liten                                Tillämpning och insats                         Stor 

Motivation och kreativa resuser Idégenereing och idéhantering
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Hur innovationsdefinitionen (Tabell 3) påverkar företagets givna förutsättningar för 
anställa och integrationsarbetet (Figur 5) skall nu tydligöras. På Företag A, som är ett 
globalt företag som tillverkar hushållsapparater och vitvaror till hushåll och industrier 
definierar sin IP med kunden som utgångpunkt. Det är alltså utvecklingen, från idé till 
färdig produkt, som skall bilda innovativa produkter och därmed satisfiera kunden. De 
har därför sett till att anställda kan följa hela utvecklingen av produkter, vilket i sin tur 
har lett till ett transparant företag där anställda kan ta del av allt aktuellt. På så sätt 
skapar Företag A trygghet och förtroende. Dessa motiverande faktorer ska bidra till att 
individen vill sprida och dela med sig av sina egna idéer och erfarenheter. Trenden är så 
påtaglig på Företag A att de bland annat skapat iLab, resurser i form av teknologi, där 
anställda kan skapa sina innovativa idéer.  

Att definiera IP som en utvecklingsprocess som går ut på att skapa nya, eller hitta nya 
kombinationer av teknologier visar sig i Företag B skapa en annan förutsättning för 
anställda. På detta företag skal anställda tänka teknologier snarare än produkter. För att 
stärka detta har företaget bland annat skapat Innovation Center, vilket i sin tur ger 
möjlighet till ökad kreativitet hos anställda. Företagets totala tillämpning och insats av 
integrationsarbetet blir därmed också störs i jämförelse med alla andra företag i studien. 

Å andra sidan har de på Företag C styrt sina innovationer utifrån organisations-behovet. 
Anställda skall därför gå via sin chef för att därefter presentera sin idé för verksamhets-
utvecklingsavdelningen(VU) som hanterar och granskar idéerna utefter verksamhetens 
behov. I och med detta blir det allt svårare för anställda att föreslå idéer. Vilket i sin tur 
kan påverka den totala idégenereringen negativt (van Dijk och van den Ende, 2002). Det 
visar sig av i Figur 5 att Företag C medför minimalt kreativa resurser åt sina anställda.  

Vidare på Företag D och Företag E tillämpar de den absoluta kundbehovsstyrda 
innovationen. Stort fokus läggs på kunden och mindre på anställda. På Företag D finns 
kundkliniker dit kunden bjuds testa produkter i olika faser av IP. På Företag E användes 
konsumenttester och även tävlingar för konsumenter, men det råder ingen tävling eller 
innovations nomineringar på varken Företag D eller E. Till skillnad från de andra 
företagen förekommer det även brister på kunskapsspridning och det erbjuds inga 
utbildningar eller föreläsningar för alla anställda. Det visar sig tydligt av resultaten att 
dessa företag inte tillämpar den öppen innovation (Chesbrough m fl., 2006). Däremot 
har Företag D ett tydligt forum för anställda att växla information, men det tycks 
komma av den globala verksamheten företaget besitter.  

På Företag F skapar sina IP i form av projekt, beställda av kunden. På företaget jobbar 
de för att alla anställda skall kunna ha full insyn i alla aktuella projekt, men på grunda 
av att företaget definierat innovation i former av projektform, stryper det alla idéer som 
presenteras utanför projekten. Av denna anledning finns därför ingen anledning för 
företaget att ha en funktion som ger anställda återkoppling på deras idéer, vilket är 
fallet. Eftersom Företag F är det enda företaget som har denna innovationssyn kan detta 
ha sitt samband med att det är det enda företaget i studien som inte har en 
registeringforum för idéer. Hur som bidrar Företag F:s platta organisationsstruktur och 
ständiga utveckling av projekt till en integrerad utvecklingsplattform samt en utveckling 
av en fysiskt kreativ miljö på arbetsplatsen (vilket företaget är ensam om i denna 
studie). Företagets starka kreativa kultur utmärker sig väl i Figur 5.  

Slutligen, på Företag G är innovationen riktad mot företagssamarbetet samt att operera 
och underhålla tjänster. Företag G:s IP går därför ut på att hitta potential i nya produkter 
och paketera dessa på ett innovativt sätt. Organisationellt innebär denna innovationssyn 
att kommunikation och kunskapsutbytet är prioriterat. För anställda betyder detta, 
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frekventa fysiska möten med idéutbyten samt workshops, utbildningsdagar och 
seminarier. Denna starka fokus på kunskap- och erfarenhetsutbytet ger dock mindre 
utrymme för anställda att komma med idéer och vilket påverkar den totala kulturen 
negativ. Företag G har näst intill inga kreativa resurser åt anställda eller motiverande 
krafter, vilket tyds i Figur 5. Idéerna visar sig dock hanteras väl. Anställda får 
återkoppling av både sina chefer eller kommittéer, men idégenereringen kräver att idéer 
skall tas vi sin chef. 

6.2  Jämförande anpassning: Företagsstorlek och 
branschens betydelse 

Värt att nämna är att innovationsdefinitionen troligtvis är i stor grad påverkad av 
företagens verksamhetområde och företagstyp. Företagsanpassningen som undersöktes 
och redovisas i detta avsnitt, förhåller sig till:  

1. Företagsstorlek  
2. Verksamhetens komplexitet 
3. Geografiskt verksamhetsområde 

 

I diagramet i Figur 6 sammanställs jämförliga resultat för att granska eventuella trender. 
Det står i detta diagram tydligt att det inte finns någon tydligt samband med varken 
företagens storlek eller verksamhetens komplexitet och företagens integrationsarbete. 
Det totala integrationsarbetet på företagen redovisas i Figur 6 som cirklar i olika 
storlekar beroende på omfattningen och insats. Den totala omfattningen av 
integrationsarbetet är en addering av de två företagssatsningar som redovisats i Figur 5. 
Företagsstorleken approximeras till antal anställa som presenterats med företagens 
geografiska verksamhetsområde tidigare i Tabell 1b (se kapitel 4. sida 10). 
Verksamhetens komplexitet uppskattas utifrån företagets produkt, process eller tjänster i 
form av sammansättning av flera delmoment samt en approximativ uppskattning av hur 
mycket företagssammarbete verksamheten kräver. 

 

 

Figur 6. Företagens insats av integration (cirkulärstorlek), samt företagsstorlek i 
förhållande till verksamhetskomplexiteten 
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I Figur 6 ses hur det hos de små företagen (Företag E och F) tillämpas det nästintill lika 
mycket i integration av anställda, som hos de stora företagen (Företag B och A). 
Följningsvis kan detta betyda att integrationen inte alls behöver ha en koppling med 
företagets finansiella resurser, vilket även stärks av teorin (van Dijk och van den Ende, 
2002). På samma vis kan se denna icke-trend i företags integrationsarbete och 
verksamhetens komplexitet. Det tycks dock finnas en svag trend hos de mellan-stora 
företagen (bortsätt från Företag C) att inte alls satsar på integrationen i lika stor 
utsträckning. I Appendix C redovisas den tillämpning och satsning som görs i 
organisationsstrukturen separat från den satsning som görs i organisationskulturen. 
Även dessa påvisar inga signifikativa trender. I samma appendix redovisas också 
diagram för integrationen i förhållande till företagens globala utvidgning. Inte heller där 
är någon trend funnen.  

Sammanfattningsvis finns det inget som tyder på att (1) företagensstorlek, (2) 
verksamhetens komplexitet eller (3) den globala omfattningen skall avgöra om företag 
har kapaciteten eller möjlighet för att integrera anställdas i framtagandet av nya idéer – 
den organisationella innovationsarbete. Det är därmed inga av dessa faktorer som bör 
avgöra företagets innovationsdefinition och med detta bör de inte heller avgöra 
anställdas möjligheter och förutsättningar för att komma med idéer. 
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8.  Slutsatser 

Företag har olika metoder för att integrera anställda i framtagandet av nya idéer. Denna 
uppsats påvisar att olikheterna beror på hur ett företag definierar sina innovativa 
produkter, processer eller tjänster. Definitionen påverkar den organisationella strukturen 
och kulturen, vilket ger helt olika förutsättningar för de anställda och därmed en 
betydande påverkan av integrationsarbetet. Det visar sig dock att definitionen inte beror 
på (1) företagsstorleken, (2) verksamhetens komplexitet eller (3) företagens globala 
utbredningen, vilket stärks av de icke-trender som är funnen i analysen.   

Ett annat område som påverkar valda metoder är implementering av öppen innovation 
(internt). Vid jämförelse av Företag B och Företag E i studien förfaller det tydligt att 
öppen innovation är en viktig grund för de metoder som utgör informationsdelning till 
alla anställda i form av erfarenheter och kunskap (även kallad ”Learning Orienation”). 
De faktorer som påverkar hur väl företagen integrerar de anställda i idéframtagandet kan 
ur den empiriska och den litterära studien delas in i:  

(I) Organisationsstrukturen – förslagssystem, idégenereringssystem eller 
metoder företaget använder för att lättare fånga upp idéer, samt forum för 
informationsdelning eller erfarenhets-/kunskapsspridning 

(II) Organisationskultur – kulturella influenser på anställda, exempelvis 
motivation, kreativa resurser eller forum som ökar det sociala nätverket.   

Resultaten och analyserna från de två företagen, Företag B och Företag E, visar på 
vittspridda metoder. På Företag B har de lyckas att förverkliga integrationen av 
anställda på ett sätt som de inte lyckats med på Företag E. Graden tillämpning av 
integrationen tycks därför bero på hur väl företag använt de metoder som först är 
ämnade åt att integrera anställda på organisationens strukturnivå och därefter på 
organisationens kulturella nivå. Det visar sig även att metoder för att fånga upp idéer är 
verkningslösa om företagen inte implementerat stimulering och stöd. Det visar sig 
ytterligare att det finns en balans mellan å ena sidan företagets stimulering och stöd och 
å andra sidan företagets metoder för idéuppfång, hantering samt återkoppling av idéer. 
Detta har illusteras via en modell för  integrering av anställda i framtagandet av nya 
idéer. Vilka metoder som balanserar jämnt har inte uppdagats i detta papper, men det 
har dock påvisats att obalans kan vara förödande för framtida idégenerering.  
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Appendix B – Resultatsammanfattning 

Företag A 

Företag A är ett företag med 61000 anställda, där 2000 verkar i Sverige. De tillverkar 
hushållsapparater och vitvaror till hushåll och industrier i 150 länder. Kärnan i företaget 
är att de arbetar för att ta fram väldesignade innovativa produkter som är anpassade efter 
kunderna. Intervjun genomfördes den 22 mars 2013 med Joachim Rask som har titeln 
Vice President Innovation Operations.  

Företag A jobbar utifrån en innovationstriangel där kunden alltid sätts i fokus. För att 
åstadkomma en bra kunskapsbas hos de anställda har de utbildningar inom företaget, 
bland annat genom att de anställda får arbeta med olika projekt inom olika avdelningar. 
Företag A har ett stort nätverk med olika yrkesgrupper och på så vis samlas olika 
kunskaper som de kan överföra mellan varandra. När det kommer till att skapa en 
kreativ miljö anser Rask att det är viktigt med ett förtroende inom företaget och att ha en 
bra gemenskap. För att de anställda skall kunna vara med i hela utvecklingsprocessen 
försöker de ha full transparens i företaget vilket leder till tillit. Alla som jobbar på 
Företag A, vare sig de är konsulter eller fastanställda, känner sig uppskattade och vill 
bidra med sina egna idéer.  

Något annat som skall främja de anställdas kreativitet är deras iLab där de har kreativa 
workshops med lekar och rollspel. Företag A är bra på att fånga upp idéer från alla 
anställda och allas idéer värdesätts. De har bland annat haft ett stort projekt där alla 
anställda över hela världen fick delta genom att bidra med idéer till en given uppgift. 
Tre av dessa idéer arbetas med idag. Förutom den storsatsningen använder de sig av så 
kallade adiations som är mindre och oftast inom olika avdelningar. De kan till exempel 
vara marknadsdrivna, där de får ett konkret problem som skall lösas. Som 
belöningssystem får de anställda som givit upphov till idén vara med i hela 
utvecklingsprocessen, och om en FoU-grupp har skapat en innovation får alla 
medverkande ta del av resultatet. För att göra de anställda medvetna om de metoder 
företaget använder sig av har de speciella inkörningsprogram för nyanställda, och 
eftersom företagskulturen på Företag A är tydlig är alla som jobbar på deras kontor väl 
medvetna om deras metoder. De anställda som jobbar på exempelvis fabrikerna har 
antagligen inte samma medvetenhet, men de har andra möjligheter att framföra sina 
idéer. 

Företag B (intervju 1) 

Företag B arbetar mycket med intern kunskaps- och informationsspridning via Tech 
Forum som är ett Internetbaserat forum.  Härifrån erbjuds de anställda, om de registrerar 
sig i systemet, utbildningar, forskningsberättelser och diskussionsmöjligheter via bland 
annat Internet-sända presentationer.  

Alla anställda inom Företag B:s teknikorganisation, cirka en sjättedel av de anställda, 
har 15 % fri arbetstid, ”fri kreativ tid”, inom vilken det är fritt att arbeta med precis det 
de vill. Utöver detta görs inget speciellt för att stimulera kreativiteten hos anställda utan 
detta görs ”Genom att ge folk frihet”. Genom att söka stipendier kan de anställda få 
resurser till att exempelvis köpa in laborationsutrustning till de egna projekten. Både 
stipendierna och fri kreativ tid är något som övriga anställda inom sälj- och 
marknadssidan inte har tillgång till.  
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För att fri kreativ tid faktiskt ska leda till en idé som växer krävs det att personen är 
driven och verkligen tror på sin idé. Företag B delar också ut priser, i kombination med 
en ekonomisk belöning, i olika kategorier till individer eller grupper att uppmärksamma 
deras innovativa arbete.  

De har försökt öka sin innovationskraft och kreativa förmåga genom att ta kunderna 
närmare teknikerna genom så kallade Innovation Center. Tanken är att kunder går 
tillsammans med tekniker och diskuterar olika tekniker och hur de kan användas. Detta 
är en betydande del i Företag B:s innovationsprocess, att skapa idéer med kunderna.  

Företag B använder sig av en idéinsamlingsplattform kallat Submission of Ideas (SOI) 
som ett medel för alla anställda att skicka in idéer. SOI är databaserat men det finns ett 
nätverk av människor kopplat till det som hjälper dig skapa ett kontaktnätverk kring din 
idé.  

För att sprida kunskap om de metoder företaget använder sig av vid idéhantering ges en 
introduktionskurs samt litar man till kunskapsspridning mellan kollegor.  

Företag C 

Företag C arbetar efter en behovsstyrd innovation där alla idéer och allt som har med 
idéer att göra måste uppfylla de behov som finns för att beaktas. För att öka kunskapen 
inom företaget skickar de regelbundet anställda på mässor och studiebesök för att få 
inspiration. ske.  

Företag C arbetar inte aktivt för att skapa en kreativ miljö utan säger ”vi jobbar i ett 
fantastiskt kreativt företag där det finns väldigt mycket möjligheter att testa saker när 
man har en idé” Detta kan exemplifieras genom att det finns exempel då en prototyp, på 
eget bevåg, har tagits fram av en grupp anställda som sedan testats i produktion.  

Resurser för att främja kreativiteten är det ont om. Företag C jobbar inte aktivt med en 
kreativ arbetsmiljö. Företag C använder en metod för att hantera idéer från anställda 
som i huvudsak fokuserar på verksamhetens behov. Företag C säger att ”vi har en och 
samma tratt för behov och idéer” vilket ger avtryck genom hela idéhanteringsprocessen. 
Den anställde presenterar först sin idé för sin närmsta chef. Chefen undersöker om idén 
ligger i linje med de behov företaget har för tillfället. Gör den detta sker en diskussion 
och förädling mellan chef och anställd innan idén tas vidare till 
verksamhetsutvecklingsavdelningen(VU). Det avgörs här om idén är bra för företaget 
eller inte.  

För att få fram en idé som anställd och få den att växa poängterades vikten av att 
personen själv driver sin idé eller får någon annan att driva den åt en. Det finns ett 
behov av personlig drivkraft för att idén ska kunna växa i företaget.  

Företag D 

Företag D:s R&D-avdelning, där respondenten var verksam vid intervjutillfället,  
existerar för att skapa nya idéer eller förändra befintliga produkter. Respondenten menar 
att detta skapar ett ständigt behov och efterfrågan på de anställdas bidrag av nya idéer. 
Det är sedan ledarens uppgift att vara öppen och mottagande för medarbetares förslag. 
Respondenten säger att det är en naturlig del av verksamheten att medarbetare 
kontinuerligt hittar förbättringsmöjligheter med vilka de vänder sig till sina produkt-
eller linjechefer. Detta beror på att Företag D:s R&D-verksamhet är produktorganiserad 
och därmed nedbruten i lastbilens olika delar som hytt, växellåda och axlar. Denna 
nedbrytning gör att idéer ofta handlar om förbättringsmöjligheter inom det egna 
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välbekanta produktavsnittet. Det är sedan ledarens uppgift att se till att medarbetare 
förblir motiverade och inspirerade samt att fånga upp lukrativa idéer.  

På Företag D ligger kundbehovet i fokus då utveckling av nya lösningar påbörjas. Detta 
kundbehov identifieras på flera olika sätt. Det finns exempelvis projekt som går ut på att 
följa med enskilda kunder i deras dagliga rutiner för att få en bättre uppfattning av var 
brister föreligger och utvecklingsmöjligheter finns. 

Workshoppar och utbildningsdagar anordnas för att inspirera medarbetare och utöka 
deras kompetenser både inom tekniska områden men också inom ledarskap. Det finns 
även en stark medvetenhet inom Företag D:s R&D att kreativitet är något som kommer 
tillåta Företag D att ligga i framkant på marknaden och det läggs mer resurser för att 
identifiera relationen mellan kreativitet, ledarskap och kompetens.  

För att uppmuntra medarbetare till att vidareutveckla sina idéer och driva vidare dessa 
till att bli innovationer som kan patenteras anordnar Företag D ett årligt patentparty. På 
denna tillställning hyllas uppfinnarna med både ära och pengar.  

Företag F 

Företag F är ett konsultföretag med drygt 290 anställda, varav 6-7 arbetar i Sverige. Det 
är en global strategisk designfirma med mål att hjälpa företag genom att tillhandahålla 
kreativitet och rätt kompetenser. Intervjun genomfördes den 15 april 2013 med Oskar 
Daniel som då hade titeln Senior Product Designer.  

På Företag F arbetar de tillsammans som ett team med de projekt de får från företag. 
Dessa varierar i innehåll och kan vara antingen en färdig idé som skall förverkligas eller 
endast ett givet koncept. För att bredda kunskapen och kreativiteten hos de anställda har 
de seminarier och experter som håller föreläsningar. Alla projekt som de arbetar med 
lagras på en server som alla har tillgång till, men i övrigt saknas det verktyg att 
sammanfatta kunskaper mellan kontoren. När det kommer till att skapa en kreativ miljö 
på företaget anser Daniel att det är viktigt med öppenhet och de har en så kallad platt 
organisation utan hierarki.  

Det finns också en öppenhet mellan projekten och de anställda går dagligen runt för att 
kolla på andras projekt. De får då feedback från kolleger vilket Daniel menar är en 
viktig del i att vara en bra designer, att kunna ta kritik och använda sig av den. Eftersom 
de jobbar så mycket med kreativitet har de ingen specifikt avsatt tid för arbete med egna 
idéer, men detta varierar också beroende på deras beläggning för stunden. I det stadie i 
produktutvecklingsprocessen där kreativitet är nödvändigt använder de sig av klassisk 
brainstorming. Vid denna process är alla på kontoret engagerade för att få in så mycket 
idéer som möjligt, men sedan är det färre anställda som fortsätter med projektet. De 
uppmuntrar dock att fortfarande ge varandra feedback och komma med idéer till alla 
projekt. Möten för koll av projektstatus hålls också varje vecka, men något behov för 
vidare återkoppling finns inte enligt Daniel då alla är nyfikna och bra insatta i alla 
projekt. Alla som arbetar på kontoret är bra insatta i de metoder som används. 

Företag G 

Företag G använder sig inte av några uttalade metoder, såsom förslagslådor eller 
innovationstävlingar, för att fånga upp idéer från anställda. Däremot tränas alla personer 
i ledande positioner i att vara lyhörda och ta till vara på idéer och förslag från 
medarbetare och hjälper till att driva dessa vidare. Budskapet från företagsledningen till 
de enskilda ledarna är att ta tillvara på de anställdas förmågor genom att motivera, 
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inspirera och lyssna. Detta görs bland annat med ett system som heter Employment 
Score Card (ECS). Med hjälp av ECS kan ledarna identifiera om medarbetarna känner 
sig stimulerade i arbetsuppgifterna, har tillräckligt utlopp för sin kreativitet, får nog med 
stöd etc.  

Företag G lägger väldigt mycket fokus på kommunikation och kunskapsutbyte. Detta 
betyder att företaget uppmanar till frekventa fysiska möten och sammankomster men 
även erbjuder verktyg för virtuella utbyten. Dessa virtuella utbyten kan vara 
kommunikation via video, e-post och dylikt samt delning av dokument. Med detta vill 
företaget skapa ett tätt nätverk mellan de anställda som ska främja informationsdelning 
och ömsesidigt stöd. Det anordnas även workshoppar för att inspirera och utöka 
medarbetares kunskap och kompetenser. 

Det finns inga direkta incitament i form av finansiella bonusar för anställda som 
kommer med idéer som gynnar företaget ekonomist. Respondenten påpekar att dessa 
personer däremot får mycket beröm och ära från ledare och andra medarbetare.  

Även vad gäller försäkran om att de anställda är medvetna organisationens 
idéhanteringsprocesser spelar ledarna en betydelsefull roll. Delvis under introduktionen 
av en nyanställd då ledarna ska se till att förmedla en företagskultur som vill framhäva 
nya idéer och förslag.  
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Appendix C – Diagram 

 

Redovisning av den satsning som görs i organisationsstrukturen separat från den 
satsning som görs i organisationskulturen för integrering. 

 

 

 

 

Redovisning av den satsning som görs för integrationen, i organisationsstrukturen 
separat från organisationskulturen, i förhållande till företagens globala utvidgning som 
redovisas i form av olika cirkulära storlekar.  

 

 


