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Sammanfattning 
Det har blivit allt viktigare för företags överlevnadsförmåga att arbeta med innovation 
för att ligga i framkant på marknaden. För att lyckas med detta krävs ett bra sätt att 
hantera idégenereringsfasen som är första steget i en innovationsprocess. Det har även 
framkommit att det är viktigt att öppna upp innovationsprocesserna till alla anställda i 
företaget för att utnyttja deras fulla potential. Den här kandidatuppsatsen, som görs 
inom området Integrerad Produktutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm, utgör en delstudie av en större undersökning bestående av sammanlagt fyra 
delstudier. Huvudsyftet med studien är undersöka vilka metoder företag använder för att 
integrera anställda i framtagandet av nya produkt-, process- och tjänsteidéer, och 
således att också kartlägga vilka metoder företag använder sig av för att stimulera 
idégenereringen då detta är förstadiet till integreringen. Detta har gjorts med hjälp av 
åtta stycken semistrukturerade intervjuer på sju företag, varav två av dessa företag 
behandlas närmare i den här delstudien. Resultaten av alla intervjuer har sammanställts i 
fyra kandidatuppsatser. De två företag som analyseras och diskuteras närmare här är 
Designit och Electrolux, som arbetar inom produktutvecklingssektorn; Designit som 
konsultföretag och Electrolux som industridesignföretag.  
 
Ur delstudien framkom det att de två företagen arbetade utförligt med att integrera alla 
deras anställda i idégenereringsprocessen. Företagen gjorde detta på lite olika sätt då 
framför allt företagsstorleken skilde sig mellan företagen. Företagen använde sig av 
metoder som stöds av teorin och hade konkreta medel för att involvera alla anställda, då 
även de utanför FoU-grupperna. De främsta metoder som Electrolux använde sig av var 
utbildningar inom företaget, kunskapsnätverk, transparens inom företaget, 
crowdsourcing, iLab och belöningar för de anställda genom att de fick delta i hela 
utvecklingsprocessen. De främsta metoder som Designit använde sig av var 
föreläsningar, seminarier, öppenhet inom företaget, veckomöten för att ge projektstatus 
och involvering av alla anställda i uppstarten av projekt. 
 
Ur hela studien framkom det att chefen spelar en viktig roll vid mottagandet av idéer, 
samt att det är viktigt att ha en öppenhet inom företaget. 



Abstract 
Working with innovation has become more crucial for companies ability to survive and 
stay in the cutting edge on the market. To be able to succeed with this they need a good 
way to manage the process of generating ideas, which is the first step of an innovation 
process. It has become clear that it is important to open up the innovation processes to 
all the employees of the company to be able to use their full potential. This bachelor 
thesis, which is conducted within the area of Integrated Product Development at the 
Royal Institute of Technology in Stockholm, is a sub-study of a larger study that 
consists of four sub-studies in total. The main purpose of the study is to investigate what 
methods companies use to integrate employees in the development of new product, 
process and service ideas, and thus to map what methods companies use to stimulate the 
generating of ideas since this is the early stage of the integration. This has been 
executed by means of eight semi-structured interviews at seven companies, whereof two 
of these are discussed more thoroughly in this sub-study. The results of all interviews 
have been compiled in four bachelor thesis. The two companies that is compiled, 
analyzed and discussed in this report are Designit and Electrolux, who works in product 
development; Designit as a consulting business and Electrolux as an industrial design 
company.  
 
This sub-study has shown that the two companies worked thoroughly with integrating 
all their employees in the process of generating ideas. They did this in somewhat 
different ways, primarily due to the differences in size of the companies. They used 
methods that was supported by theory and had direct means to involve employees, even 
those outside the R&D groups. The primary methods that Electrolux used were 
educations inside the company, knowledge networks, transparency within the company, 
crowdsourcing, iLab and reward for the employees by making it possible for them to 
participate in the whole development process. The primary methods that Designit used 
were lectures, seminars, openness within the company, weekly meetings to provide 
status of projects and involvement of all employees in the start-up of projects. 
 
The whole study has shown that the manager plays an important role when it comes to 
dealing with ideas, and that it is important to keep openness within the company. 

  



Förord 
Denna kandidatuppsats utgör en delstudie i en större undersökning som utgörs av fyra 
delstudier. Sammanlagt har åtta stycken intervjuer genomförts på sju företag där två av 
dessa intervjuer ligger till grund för denna delstudie. Totalt har studien resulterat i fyra 
kandidatuppsatser som utförts för Integrerad Produktutveckling på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. 
 
Jag vill tacka de andra studenter som har deltagit i den här studien, Mattias Berglund, 
Dann Haimovitch och Malena Sihvonen för bra samarbete. Jag vill också tacka vår 
handledare Anders Berglund för stöd och vägledning samt Jens Hemphälä för given 
feedback. 
 
Främst vill jag dock tacka Joachim Rask på Electrolux och Oskar Daniel på Designit för 
att ni gjorde denna studie möjlig genom att ta er tid ställa upp för att besvara mina 
frågor. Riktar även ett tack till respondenterna från övriga deltagande företag; 3M, 
Findus, Scania, SVT och TeliaSonera. 
 

Elin Desmo 
Stockholm, maj 2013 
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1. Introduktion 
Att vara aktuell och att ligga i framkant på marknaden blir mer essentiellt för företagets 
överlevnadsförmåga och att aktivt främja innovation blir allt viktigare (Cefis och 
Marsili, 2005). Företagsledningar måste därför 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. Resultat och analys presenteras både för delstudien och i 
korthet för den större studien. 
 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

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 företags överlevnadsförmåga 
och att aktivt främja innovationsförmågan inom företagen 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, Hartmann, van der Duin och Ortt, 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, Riel och 
Brissaud, 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 
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och kunskap blir det idag vanligare att företag öppnar upp sina utvecklingsprocesser till 
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, Bullinger och Moeslein., 2009). Det finns även 
starka kopplingar mellan anställdas innovativa förmågor och ledarskap samt 
företagskultur och -struktur (Sarros, Cooper och Santaro., 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.  
 
Utifrån denna bakgrund hade studien intentionen att besvara följande frågeställning: 
 
Vilka metoder använder företag för att integrera anställda i framtagandet av nya 
produkt-, process- och tjänsteidéer? 
 
För att kunna svara på denna frågeställning gjordes också en kartläggning av vilka 
metoder företagen använder för att stimulera idégenereringen hos de anställda, som är 
ett förstadium till själva integreringen. 
 
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.  
 
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. Antalet företag som intervjuades 
var sju där antalet begränsades av den korta tidsperioden för projektet. Intervjutiden 
med företagens respondenter begränsades till att vara maximalt en timme. 
Avgränsningarna gjorde också att skribenterna tog möjligheten att göra två intervjuer på 
samma företag. 

  



3 
 

2. Metod 
Empirin till denna studie insamlades med hjälp av en kvalitativ metod. Holme, Solvang 
och Nilsson (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, McLeroy, Goodman och Bird, 
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. 
 
2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien som ligger till grund för arbetet är baserat på ett teoriområde som 
illustreras i Figur 1. Teoriområdet innesluts av en teorigrund, ett teoristöd och en 
teoretisk referensram som beskrivs i avsnitt 3, Teoriområde. Teorigrunden baseras på en 
huvudartikel som är en utgångspunkt för det genomförda arbetet och därmed inhämtat 
teoristöd och källor för referensramen. Teoristödet består av fakta och inhämtade källor 
som inte tvunget har en direkt referenskoppling till studien, men som är nödvändiga för 
förståelsen av studieområdet. Detta skall komplettera teorigrunden genom att förtydliga 
problemet och stärka studien. Referensramen definierar de källor som används för att 
denna studie skall få en vetenskaplig och korrekt bakgrund. 
 

 
Figur 1. Figuren illustrerar studiens teoriområde. 
 
För att hitta relevanta källor har sökmotorn Google Scholar och KTH:s databas Primo 
använts. Sökord som har använts är bland annat innovation, öppen innovation, 
integrering, idé, ledarskap och kreativitet. 
 
2.2 Datainsamling 

För att samla in relevant data till frågeställningen genomfördes totalt i studien åtta 
intervjuer på sju företag, vilket innebär att två intervjuer gjordes på samma företag men 
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med olika respondenter. Vid intervjuerna kartlades först de metoder och rutiner 
företagen använde för att stimulera de anställdas kreativitet och framtagande av idéer. 
Både e-post- och telefonkontakt föregick samtliga intervjuer. Detta gav respondenterna 
en möjlighet till att förbereda sig genom att få en inblick i undersökningens syfte och en 
uppfattning om vilka frågor som skulle ställas. Under denna initiala kontakt fastställdes 
intervjulängd och en möjlighet till återkoppling av undersökningens resultat erbjöds för 
att göra medverkande attraktivt för företaget.  
 
2.2.1 Respondenter och val av företag 

Frågeställningen förutsatte att de företag som undersöktes internt utvecklade produkter 
eller tjänster. Intervjuerna genomfördes som tidigare nämnt på sju företag: 3M, 
Designit, Electrolux, Findus, Scania, SVT och Telia Sonera. Två av dessa intervjuer 
genomfördes på 3M.  För att besvara frågeställningen krävdes en intervju med en 
anställd på ett företag vars position var sådan att denne kunde redogöra för företagets 
arbetssätt för att integrera de anställda i idégenereringen. En sammanställning av 
medverkande företag och respondenter visas i Tabell 1.  
 

Tabell 1. Sammanställning av medverkande företag och respondenter 
Företag Branschområde Marknad Respondentens position 

3M Konglomerat Global Labbansvarig/ Teknisk 
Senior 

Designit Tjänster inom strategisk 
design 

Europa (och global) Senior Product Designer 

Electrolux Vitvaror och apparater Global Vice President Innovation 
Operations 

Findus Livsmedel Skandinavien (och 
Europa) 

Utvecklingschef 

Scania Fordon och motorer Global Verksamhetsutvecklare 

SVT Media och public service Sverige Verksamhetsutvecklingsan
svarig och 
teknikutvecklingsansvarig 

TeliaSonera Teleoperatör Skandinavien, 
Euroasia 

Head of Cloud and 
Application 

 
Att de medverkande företagen är verksamma inom olika branscher skulle ge möjlighet 
till att identifiera skillnader och likheter mellan hur differentierade 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. 
 
2.2.2 Intervjuform 

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad typ som enligt Westlander 
(2000) är en personlig intervju där respondentens egen syn på området undersöks. Den 
som intervjuade kunde även genom att ställa följdfrågor på respondentens svar se till att 
ett utvecklande svar som höll sig inom relevansområdet för studien erhölls. Detta gjorde 
att frågorna som ställdes kunde riktas så att erhållna svar blev relevanta i 
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sammanhanget. För att försäkra att all önskad data kunde insamlas och att intervjun 
fokuserade på rätt ämnesområde hade en intervjuguide uppförts, se Bilaga 1. Denna 
intervjuguide delades upp i fyra områdesrubriker relevanta för frågeställningen. 
 
Förutom respondenten och den som intervjuade var även en observatör närvarande vid 
samtliga intervjuer. Observatören hjälpte den som intervjuade med att hålla intervjun till 
relevant område, ställa följdfrågor samt att banda och anteckna empiri. Sex av åtta 
intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats medan övriga två genomfördes 
som telefonintervjuer. 
 
2.3 Analys av data 

Empirin sammanställdes utifrån de områdesrubriker som satts upp och analyserades 
sedan med avseende på det teoriområde som hade ställts upp. Genom denna uppdelning 
erhölls en struktur på empirin som möjliggjorde en analys och jämförelse mellan 
företagen. Den huvudsakliga empirin och analys i denna delstudie är av Designit och 
Electrolux men även en jämförelse av samtliga företag i studien presenteras. 
Sammanfattningar av resultaten från de övriga företagen presenteras i Bilaga 2. 
 
2.4 Definition - Reliabilitet och validitet  

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). 
 
2.5 Metoddiskussion 

Då en undersökning genomförs är det viktigt att granska de använda metoderna med 
hänsyn till den grad av reliabilitet och validitet de tillför resultaten. Metoddiskussionen 
som följer har därför utgått från dessa parametrar.  
 
2.5.1 Företag och respondenter 

Då intervjuerna genomfördes med anställda på företagen kan de erhållna resultaten 
anses ha god reliabilitet. Detta då de svar som erhölls kom från en direktkontakt med 
företaget och inte via en tredje part som kunde riskera att ge felaktig information. 
Intervjuer gör att risken för missförstånd i resultaten är lägre jämfört med om resultaten 
erhållits genom exempelvis e-post-frågor.  
 
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. Det fanns en risk 
i att formuleringarna av frågorna gjorde att respondenten inte kände igen det som 
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efterfrågades. 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. Resultatet kan också ha 
influerats av intervjuobjektets dagsform, engagemang och insikt i företagets 
innovationsarbete. Det faktum att två intervjuer genomfördes på samma företag var inte 
något som påverkade resultatet nämnvärt, förutom att det kan ge en mer ingående bild 
av företaget ifråga. 
 
Flera av de intervjuade företagen 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 processer som kontoret och intervjupersonen i 
fråga hade medvetenhet om. Vid en mer omfattande studie krävs en fullständig 
undersökning av processerna på annat håll än i Sverige. Efter att intervjuer genomförts 
blev det även klart att företagen arbetade olika aktivt med innovation på det sätt som 
studien hade för avsikt att undersöka. Detta gjorde att mängden relevant empiri 
varierade mellan företagen, vilket var intressant för analys men gjorde att ett stort fokus 
lades på den empiri som var relevant vilket gav empirin ifråga oproportionerligt stort 
värde i studien. 
 
2.5.2 Intervjuform 

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 
dessa krav fanns det en risk att de blev ledande om respondenten krävde ytterligare 
förklaring av en fråga för att förstå den till fullo. En minskning av risken att svar som 
erhölls låg utanför relevansområdet kunde fås med en strukturerad intervju där varje 
fråga är specifikt riktad. Anledningen till att en strukturerad intervju inte användes är att 
slutresultatet kunde få en lägre validitet på grund av att information kunde utelämnas. 
Detta kunde ske då denna intervjutyp begränsar respondentens möjligheter till att svara 
utförligt och lägga in egna kommentarer. 
 
Intervjuerna bandades, i sju av åtta fall, för att säkerställa att rätt resultat presenterades 
från intervjuerna och att inget blev felaktigt vilket ökar reliabiliteten. 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 Designit 
och Findus 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. 
Trots att alla intervjuer bandades eller skickades till respondenten för verifiering finns 
det även här en risk att detaljer försummades, förminskades eller misstolkades. Något 
som också påverkade validiteten var respondentens tid i företaget, vilket här var som 
kortast tre veckor på Designit. Detta vägdes upp av att respondenten ifråga hade arbetat 
på liknande arbetsplatser tidigare och hade därmed bra insikt i de metoder som 
användes där och på det nuvarande företaget. 
 
Intervjuerna genomfördes av olika personer och personkonstellationer av 
gruppmedlemmarna. Trots att en intervjuguide hade upprättats går det inte att förneka 
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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.  
 
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. 
 
2.5.3 Avgränsningar 

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 först 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. Det hade även funnits tid till 
att säkerställa rätt information och ställa eventuella följdfrågor hos företagen. Då det var 
svårt att hitta företag för studien fick två intervjuer genomföras på samma företag. 
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3. Teoriområde 
Det teoriområde som har studerats har hat uppbyggnaden av en teorigrund, ett teoristöd 
och en teoretisk referensram.  
 
3.1 Teorigrund 

Frågeställningen grundar sig i en studie från Neyer m fl. (2009), då den gav inspiration 
om problemområdet och därmed har starka kopplingar till det problem som är ämnat att 
undersökas. Studien 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 dessa besitter 
stor kunskap, är experter på sina områden och därmed har potential att bidra till 
innovationsprocessen. Den vanligaste typen av metod för att hantera nya idéer från 
personal utanför FoU-projektmedlemmarna är att ha ett förslagssystem. Studien säger 
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. Studien diskuterar de starka sociala banden 
inom 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 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 Teoristöd 

Teoristödet består av vetenskapliga artiklar som stödjer studien. Några av dessa kan 
komma att användas som referenser, men det är inte dess huvudsakliga syfte då 
meningen är att de främst skall förtydliga begrepp och stärka studien. Nedan följer 
några stödjande källor.  
 
Enligt Koch (2012) definieras en innovation som en produkt eller tjänst vars 
marknadsområde skiljer sig signifikant från det nuvarande eller tidigare områden 
företaget har varit verksamt 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. 
 
I en 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. 
 
3.3 Teoretisk referensram 

 För att skapa en teoretisk referensram har ett flertal vetenskapliga artiklar identifierats 
som knyter an till det problemområdet som valts. Dessa artiklar skall vara direkta källor 
för att definiera delar av frågeställningen eller problemområdet. 
 



9 
 

3.3.1 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 (Calantone, Cavusgil och Zhao, 2001).  
 
Bakker, Boersma och Oreel (2006) diskuterar huruvida framtagandet av idéer i ett 
företag påverkas av hur organisationen 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 och Begley (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, Chau och O’Malley, 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, 
Krabbendam och Looise (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 Gilson (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.  
 
3.3.2 Kreativitet och idégenerering 

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).  
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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. 
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4.  Empiri 
I studien genomfördes sammanlagt åtta intervjuer och resultatet av två av dessa 
redovisas här. De resultat som presenteras är ur respondenternas synvinklar, med 
eventuellt stöd från företagens årsredovisningar och hemsidor. 
 
4.1 Electrolux 

Den första av de två intervjuerna genomfördes på tillverkningsföretaget Electrolux, som 
tillverkar hushållsapparater och vitvaror till hushåll och industrier. Storleken på 
företaget är omfattande, de finns i 150 länder med totalt 61000 anställda varav 2000 
verkar i Sverige. De säljer över 40 miljoner produkter till konsumenter och 
professionella användare årligen. Kärnan i företaget är framtagandet av väldesignade 
innovativa produkter där kunden sätts i fokus (Electrolux årsredovisning, 2012). 
 
Intervjun genomfördes den 22 mars 2013 med Joachim Rask som då hade titeln Vice 
President Innovation Operations. Rask kom in som konsult i företaget hösten 2010, och 
hade vid intervjutillfället haft fast anställning sedan tre månader tillbaka. Hans uppgift 
som konsult var att bygga upp innovationsavdelningen i företaget. Strukturen i deras 
innovation utgår från en så kallad innovationstriangel, där utgångspunkten är kunden då 
det är de som skapar värdet i innovationerna. Triangeln består av tre huvuddelar som 
samarbetar och överlappar varandra i olika områden. Alla projekt som företaget jobbar 
med placeras in i fack i den del av triangeln som berörs. 
 
4.1.1 Hur företaget lägger en bas för skapandet av idéer 

Cheferna har utvecklingssamtal med sina anställda där de sätter upp mål och 
kontrollerar vad som åstadkommits under tidigare år. De fokuserar då på vad företaget 
vill uppnå för mål samt kontrollerar vilka kompetenser som behövs för att genomföra 
dessa. För att öka kunskapen och därmed bidra till att de anställda skapar relevanta idéer 
har de utbildningar, dessa sker inom företaget då det är orealistiskt att utbilda så många 
anställda externt. Då företaget är stort fungerar detta bra enligt Rask eftersom det finns 
många olika avdelningar att besöka för att utveckla sin kunskap, till exempel genom att 
de anställda får möjlighet att delta i olika projekt inom företaget. De driver många 
projekt parallellt, cirka 1500, vilket leder till att det samlas mycket data och 
sammanställningar från dessa. Dessa data klassificeras med avseende på 
informationsnivå och med hjälp av detta avgörs det vilken typ av data som är synligt för 
vilka anställda, baserat på vilken nivå av konfidentiell information som ingår i 
sammanfattningen. Det är omöjligt att ha allt synligt för alla då mycket av 
informationen innehåller företagshemligheter. Electrolux har också ett stort nätverk med 
många olika yrkesgrupper och på så vis samlas olika kunskaper som överförs mellan de 
anställda.  
 
4.1.2 Hur företaget skapar en kreativ miljö 

Vad som definierar en kreativ miljö är enligt Rask individberoende, men något som 
Electrolux jobbar mycket med är att skapa ett förtroende inom företaget där alla skall 
kunna lita på varandra och dela information. Viktigt är att ha en bra gemenskap för att 
få alla att känna trygghet på sin arbetsplats. De försöker att, så långt det går, ha full 
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transparens i företaget vilket innebär att alla kan ta del av det som är aktuellt. Detta 
leder till att de anställda kan följa med i hela utvecklingen, från ursprunglig idé till 
färdig produkt. Det skapar också tillit samt minskar konkurrensen inom företaget. De 
har också många konsulter på företaget och eftersom Rask själv startade som konsult 
har han bra insikt i detta. På Electrolux känner sig alla välkomna och de är där av en 
anledning. Alla känner sig uppskattade och de vill bidra med sina egna kunskaper och 
idéer. 
 
En stor del av innovationsmiljön på Electrolux består av deras iLab. Enligt Rask är det 
självklart att de har resurser i form av teknologi som hjälper till att skapa idéer och 
innovation. Ett konkret exempel är deras 3D-printer som de har i sitt iLab. 
 
Electrolux har olika sätt att försöka frammana kreativt tänkande i 
innovationsprocesserna. De jobbar till exempel med kreativa workshops, och som 
verktyg i processerna för att främja idéer använder de sig av lekar och rollspel som är 
utformade efter teorin. Självklart beror valet av tillvägagångssätt också på situationen 
och det gäller att välja rätt metod till rätt projekt och rätt uppgift. Eftersom de jobbar så 
mycket med kreativitet och innovation på företaget finns det ingen avsatt tid för de 
anställda att arbeta med sina egna idéer som inte direkt har med deras arbetsuppgifter att 
göra, då deras huvudsakliga uppgifter i första hand går ut på att arbeta med innovation 
och idéer. 
 
4.1.3 Hur företaget fångar upp idéer 

För Electrolux är det viktigt att kunna ta tillvara på alla anställdas idéer oavsett var 
dessa kommer ifrån. De har haft en stor kampanj inom företaget där alla anställda över 
hela världen hade möjlighet att bidra med sina egna idéer. Detta kallades för 
crowdsourcing, och det marknadsfördes för alla anställda. De fick en specifik uppgift 
som skulle lösas varvid de kom med egna förslag som alla hanterades. Efter ett antal 
gallringar var det till slut tre idéer som kom vidare och som företaget jobbar med idag. 
Många av idéerna som presenterades togs tillvara även de, genom att de skickades ut till 
andra delar i verksamheten. De använder sig också av ideations, men dessa är mindre 
och oftast genomförs de inom de olika avdelningarna. De kan ha olika inriktningar, till 
exempel behovsinriktade där det kallas lösningsorienterad ideation som ofta är 
marknadsdriven.  
 
Om en av deras anställda får en idé som de vill dela med sig av vänder de sig till sina 
arbetsledare som i sin tur vidarebefordrar denna till rätt avdelning. Alla idéer värdesätts 
och Rask nämnde som ett exempel att en anställd hade kommit med en idé som sedan 
förts vidare och utvecklats. Den typ av belöningssystem som de har på Electrolux är att 
de anställda som bidragit med idén får vara med i hela utvecklingsprocessen. De 
anställda som gav upphov till de tre projekt från crowdsourcingen som Electrolux 
jobbar med idag har medverkat i hela processen. Denna typ av belöningssystem är 
väldigt uppskattat av de anställda. När FoU-grupperna har jobbat med ett projekt får alla 
medverkande ta del av det projektet resulterade i.  
 



13 
 

4.1.4 Företagets förmedling av idéhanteringsmetoder till anställda 

Företagskulturen och policyn på Electrolux är stark så enligt Rask är alla som jobbar på 
kontoret i Stockholm väl medvetna om de möjligheter de har att bidra med sina egna 
idéer. De som jobbar på till exempel fabrikerna har antagligen inte samma medvetenhet 
om de ideations som de använder på kontoret, men de har på andra sätt möjligheter att 
utveckla eller framföra sina egna idéer.  
 
För att skapa medvetenhet hos nyanställda använder de sig av speciella 
inlärningsprogram. Det är då de nyanställdas chefer som ansvarar för att de genomförs 
och de har något som liknar en checklista för att försäkra sig om att ingenting missas.  
 
Avslutningsvis vill Rask påpeka hur viktigt det är att ha i åtanke att det inte är 
tillräckligt att ha en idé, det handlar minst lika mycket om hur denna tas tillvara och 
görs till en innovation. 
 
4.2 Designit 

Den andra intervjun genomfördes med konsultföretaget Designit, som är en global 
strategisk designfirma med mål att hjälpa företag genom att tillhandahålla kreativitet 
och rätt kompetenser. Designit är ett företag med 13 kontor i 10 länder och drygt 290 
anställda globalt (Designit, 2013). På kontoret i Sverige är de cirka 7 anställda där alla 
är produkt- eller interaktionsdesigners, men de har ofta besökare i form av frilansare och 
praktikanter.  
 
Intervjun genomfördes via telefon den 15 april 2013 med Oskar Daniel som vid 
tidpunkten hade titeln Senior Product Design och har en utbildning inom produktdesign. 
Daniel hade då varit anställd på företaget i tre veckor men hade tidigare arbetat med 
liknande uppgifter på ett annat företag. Hans huvudsakliga uppgift var att ansvara för 
estetik, funktion och ergonomi hos produkterna. På Designit jobbar de för att hitta 
lösningar till givna uppgifter och skapa produkter, tjänster och erfarenheter. Således tar 
de in projekt till kontoret där de jobbar med dem som team, de skickar inte ut sina 
anställda till företagen. Projekten som de arbetar med varierar i innehåll, det kan 
antingen vara en given idé som de skall förverkliga eller så får de ett område att jobba 
inom där det är mer fritt att skapa ett koncept. Längden och storleken på projekten 
varierar även de. Ibland har de som uppgift att följa med produkten hela vägen till 
marknaden, där det oftast uppnås bäst resultat, och ibland har de endast ansvar för en 
liten del i processen. 
 
4.2.1 Hur företaget lägger en bas för skapandet av idéer 

För att bredda kunskapen och kreativiteten hos de anställda har de inga uttalade 
utbildningar eller direkta kurser, men organisationen i Danmark gör mycket 
efterforskningar och skapar och distributerar rapporter och inspirerande filmer. Designit 
har också seminarier där de kollar hur de andra kontoren arbetar, samt experter som 
kommer och föreläser om sina ämnesområden. Daniel hade vid intervjutillfället nyligen 
besökt huvudkontoret med sina kollegor där de fick veta mer om verktyg, presentationer 
och strategier av experter.  
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De projekt som de jobbar med på Designit sparas i en server som alla har tillgång till, 
men de har ingen utvärdering av dessa. I övrigt menar Daniel att det saknas verktyg för 
att sammanfatta kunskaper mellan kontoren, men detta beror till stor del på företagets 
snabba tillväxt de senaste åren. 
 
4.2.2 Hur företaget skapar en kreativ miljö 

Daniel anser att det är viktigt för företaget att ha en öppenhet för att skapa en kreativ 
miljö. Designit jobbar som en så kallad platt organisation, de har alltså ingen hierarki. 
Självklart finns det chefer som tar de slutgiltiga besluten, men de anställda har inga 
problem med att tilltala dessa på samma sätt som andra anställda. Öppenheten sträcker 
sig till de olika projekt som de jobbar med då det råder en avslappnad stämning och de 
anställda har full insyn i alla aktuella projekt. Då de jobbar parallellt med dessa går de 
runt några gånger om dagen för att se vad de andra arbetar med för tillfället. De 
anställda får tack vare det mycket feedback som utvecklar dem. Enligt Daniel är detta 
en viktig del för en designer, att kunna ta in kritik och inte bara arbeta efter eget huvud. 
 
Alla anställda på Designit har någon kreativ bakgrund och det är det som är deras 
huvuduppgifter kräver. Därför har de ingen specifik avsatt tid för eget kreativt arbete 
eller egna idéer, men detta varierar även vid olika tidpunkter. Vid vissa tillfällen är det 
full beläggning på företaget och då jobbar de heltid med dessa projekt, men ibland är det 
lite lugnare och då läggs tiden på annan kreativitet eller andra uppgifter för att skapa 
nya koncept eller saker till företagets hemsida. Det är mindre vanligt att arbeta med helt 
egna idéer, det handlar oftast om att skapa nya koncept för kontakt med kunder eller 
liknande. Det finns också stadier i projektutvecklingen där kreativiteten spelar en större 
roll, framför allt i första fasen där det gäller att komma med olika förslag på lösningar. 
Vid dessa tillfällen använder de sig av klassisk brainstorming där alla är samlade och 
det finns uttalade regler att följa, till exempel att inte vara negativ och alla idéer är 
välkomna. 
 
Enligt Daniel är det viktigt att ha i åtanke att de på kontoret är där för att vara kreativa 
och förväntas vara kreativa av naturen, därför finns det ingen uttalad struktur för detta. 
 
4.2.3 Hur företaget fångar upp idéer 

När Designit börjar jobba med nya projekt är alla anställda på deras kontor i Göteborg 
engagerade i första fasen för att få så mycket tankar och idéer som möjligt, då det är 
detta som ger bäst resultat. Efter det är det några få personer som fortsätter med 
projektet, men alla är alltid välkomna att komma med idéer även om de inte arbetar med 
just det projektet. Detta är något som uppmuntras i företaget, de jobbar nära varandra 
och ger feedback. 
 
De har inget specifikt inom företaget som ger de anställda återkoppling på sina idéer, 
men de håller veckomöten angående de pågående projekten där de kotrollerar status. 
Eftersom de jobbar så nära varandra är alla nyfikna och har bra insyn i de pågående 
projekten och det finns inget behov för någon övrig återkoppling.  
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4.2.4 Företagets förmedling av idéhanteringsmetoder till anställda 

Eftersom kontoret som Daniel jobbar på är litet och de som jobbar där har som uppgift 
att vara kreativa och komma med idéer är det självklart vad som förväntas och vad de 
skall göra med sina idéer eftersom processerna är likartade mellan olika företag. Då 
Daniel själv är nyanställd har han en bra inblick i detta och han anser att det han 
jobbade med innan var snarlikt och detsamma gäller troligen för de andra anställda då 
de har en bakgrund inom kreativa arbeten. Det som det fokuserades på var 
presentationer och hur företaget säljer in sig mot kunder. 
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5. Analys 
De resultat som erhållits från intervjuerna analyseras och diskuteras här, både i samband 
med den tidigare studerade teorin och genom en jämförelse företagen emellan. Det 
presenteras också en sammanfattning av de metoder som övriga deltagande företag 
använde sig av för integrering av anställda, samt en jämförelse mellan dessa företag. 
Diskussionsdelen med skribentens egna åsikter är avskild. 
 
5.1 Electrolux 

Electrolux är ett bra exempel på ett företag som tar upp idéer från anställda utanför 
FoU-grupper. Detta är i enlighet med det faktum att företag oftare öppnar upp sina 
innovationsprocesser (Neyer m fl., 2009). Nämnda artikel påstår också att även om 
företag har system för att fånga upp idéer är utvärderingen av de resulterande idéerna 
ofta bristfällig, vilket inte är fallet på Electrolux. Det faktum att de hade ett stort projekt 
där alla anställda hade möjlighet att delta visar att de uppskattar alla idéer och de jobbar 
för att uppdaga dem. Av de idéer som de fick in arbetade de vid intervjutillfället aktivt 
med tre av dessa vilket visar på att de tar de anställdas idéer på fullt allvar. Rask 
nämnde också ett exempel där en anställd utanför FoU-gruppen hade lagt fram en idé 
till sin chef som sedan hade förts vidare och arbetats vidare med. Rask pratade även om 
begreppet ideations, närmare bestämt idea generation, som är den del av den kreativa 
processen där generering och utvekling av idéer genomförs (Jonson, 2005). Vad det 
gäller implementerandet av idéerna verkar det som att de anställda på Electrolux inte är 
i behov av ett stort kontaktnät för att deras idéer skall beaktas som Bakker (2006) påstår, 
då de endast behöver adressera sin chef för att kunna få genomslag för sin idé.  
 
För att få bra resultat av innovationer är det viktigt med en kreativ miljö enligt 
Thamhain (2003), vilket de på Electrolux bidrar med genom sitt iLab. Det är skapat för 
att vara en mötesplats där det hålls inspirerande föreläsningar och är en plats där det 
finns olika kreativa verktyg och anslagstavlor som bidrar till en helhetsbild av 
Electrolux och vad som är aktuellt där. Alla som besöker kontoret i Stockholm och de 
anställda har möjlighet att ta del av iLab (Minnesota, 2013). Detta är även något som 
bidrar till transparensen i företaget genom att alla anställda blir uppdaterade om projekt 
och pågående aktiviteter. Enligt Ekvall och Ryhammer (1999) har det visats positivt för 
idéutvecklingen att de anställda har tillgång till resurser för utvecklandet av sina idéer, 
vilket kan liknas med den 3D-printer som finns i Electrolux iLab. 
 
Som tidigare nämnts hade Electrolux bra möjligheter till utbildningar inom företaget, 
vilket enligt Bossink (2004) är något som främjar innovationen hos de anställda. 
Nämnda artikel tillsammans med Zhang och Begley (2011) hävdar även att stora 
nätverk med kunskap och därmed möjligheten till utbyte av kunskap är positivt för de 
anställdas innovationsförmåga, vilket Rask menade att de har på Electrolux. Enligt 
Zhang och Begley (2011) är det också viktigt med utbyte av kunskap på individnivå 
inom företaget, vilket de har bra förutsättningar för på Electrolux då de inte har någon 
hierarkisk struktur inom företaget. Att den strukturen är ett sätt att möjliggöra 
innovation styrks också av Bossink (2004). Rask menade även att det var viktigt hur de 
kommunicerade inom företaget, att alla behandlas lika oavsett vilken position inom 
företaget de innehar.  
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En grundsten i Electrolux arbetsprocess är att inkludera kunderna då det i slutändan är 
de som skapar innovationen. Detta är även det i enlighet med vad Bossink (2004) 
hävdar är en drivare för innovation, involverandet av kunden. 
 
5.2 Designit 

Då detta konsultföretag är avsevärt mindre än Electrolux jobbar de anställda i Sverige 
nästan uteslutande med produktutveckling, men de jobbar på ett bra sätt för att integrera 
alla anställda i de pågående projekten, vare sig de är direkt insatta i projektet ifråga eller 
är aktiva i ett annat projekt. De gör detta genom att de varje vecka har möten där alla 
deltar och ger status på sina projekt, samt att de några gånger per dag går runt på 
kontoret och är nyfikna på vad deras kollegor jobbar med för tillfället. Detta skapar en 
öppenhet i företaget och mellan de anställda, som enligt Daniel är viktigt för att främja 
en kreativ miljö, vilket Thamhain (2003) menar är viktigt för att få ut bra resultat ur 
innovationerna. Eftersom de på kontoret i Göteborg jobbar så nära varandra har de 
starka band inom gruppen, detta blir positivt då de jobbar i olika projekt vid olika 
tillfällen vilket skapar en bra möjlighet till utbyte av idéer mellan projekten, som enligt 
Neyer m fl. (2009) är viktigt för att få med alla individer i innovationsprocessen. 
Samma artikel hävdar också att banden inom FoU-gruppen inte får vara för starka, men 
i detta fall är det som nämnt positivt då det ger en större möjlighet till utbyte av idéer. 
De ger varandra feedback vilket Dahling m fl. (2012) anser är en viktig resurs för att nå 
uppsatta mål och förbättra relationer. Ett annat sätt de arbetar med utbyte av idéer är vid 
just idégenereringsfasen i innovationsprocessen, där alla anställda på kontoret är med 
och ger sitt bidrag. De jobbar inte heller med en hierarkisk struktur, som enligt Bossink 
(2004) är ett sätt att möjliggöra innovation.  
 
Något som Daniel nämnde var att han tillsammans med sina kollegor hade besökt deras 
huvudkontor där de fick lära sig om bland annat verktyg och strategier. Genom sådana 
besök kan banden mellan anställda på andra kontor stärkas, vilket enligt Neyer (2009) är 
viktigt för att kunna inkludera fler i innovationsprocessen. De håller också seminarium 
för att se hur de andra kontoren arbetar och tillsammans med den typen av resor som 
tidigare nämndes utgör dessa bra möjligheter till utbyte av kunskap mellan de anställda, 
som Bossnik (2004) hävdar är ett bra sätt att utveckla ny kunskap som hjälper 
innovationen. Designit har som tidigare nämnt inga uttalade utbildningar eller något sätt 
att elektroniskt överföra kunskaper mellan kontoren eller anställda. 
 
5.3 Jämförelse delstudie 

Både Electrolux och Designit arbetar med att ta fram en produkt för att göra kunden 
nöjd, skillnaden ligger i att Designit är ett konsultföretag som får en uppgift att lösa och 
Electrolux arbetar mer inom det egna företaget. Målen är dock desamma, det gäller att 
känna marknaden och leverera rätt produkt eller tjänst till rätt marknad vid rätt tidpunkt. 
Båda företagen är måna om att det är kunden som skall stå i fokus och de har utarbetade 
innovationsprocesser då detta är en så central del i deras arbete. Eftersom Electrolux är 
större än Designit har de också större möjligheter att integrera fler anställda i 
innovationsprocessen. De har också en utarbetad plan för att införa kunskap genom 
utbildningar och möjlighet för anställda att cirkulera inom företaget. Även om de inte 
har kontinuerliga utbildningar på Designit använder de sig av seminarier och 
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föreläsningar för införandet av ny kunskap. Det kan dras paralleller mellan hur 
Electrolux integrerar anställda utanför FoU-grupper med hur Designit integrerar 
anställda utanför de specifika projekten i processerna, vilket båda företagen gör på ett 
bra sätt genom deras öppenhet och transparens. När det gäller resurser har Electrolux 
större kapacitet med sitt iLab, men de övervägde även att skaffa en 3D-printer på 
Designit. 
 
Båda företagen jobbar med att ha en transparens och öppenhet i företaget och mellan 
alla anställda, de jobbar inte efter en hierarkisk struktur så alla känner sig välkomna att 
tilltala alla medarbetare oavsett position i företaget. 
 
5.4 Jämförelse studie 

För att lätt få en överblick av de metoder företagen i studien arbetar med presenteras 
dessa i Tabell 2. En jämförelse av företagen från de övriga delstudierna med 
utgångspunkt från de intervjuade företagen i den här delstudien görs även. Mer utförliga 
sammanfattningar av resultaten från de fem övriga intervjuerna kan hittas i Bilaga 2.  
 
Tabell 2. Metoder företagen använder för att integrera anställda i idégenereringen 

Metod 3M
 

D
es

ig
n

it
 

E
le

ct
ro

lu
x 

F
in

d
u

s 

S
ca

n
ia

 

S
V

T
 

T
el

ia
S

on
er

a 

Kunskapsdelning 
          

Kunskapsnätverk, forum 

Utbildning         
Någon typ av utbildning via företaget 

Öppenhet inom företaget 
        Förtroende och tranparens inom 

företaget 

Feedback mellan kollegor              
Kollegor ger varandra feedback 

Kreativt klimat            
Ett klimat som främjar kreativitet 

Fri kreativ tid              
De anställda ges fri kreativ tid 

Uppfångning av idéer 

           Exempelvis crowdsourcing eller 
integrering av anställda i början av 
projekt 

Förmedlar idé till chef         
Om en anställd får en idé 

Erkännande           
Belöningssystem eller liknande 

Samlingsplattform för idéer          
Medel för anställda att samla idéer 
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Utbildningen för företagen ser ut på olika sätt, med bland annat seminarier, renodlade 
kurser och kunskapsdelning via nätet. Både Designit och 3M använde sig av samma typ, 
med forskningsberättelser via nätet. De flesta av företagen har någon typ av idédatabas 
där de anställdas idéer samlas, även om den är mer eller mindre etablerad. Det framgår 
tydligast hos 3M och Findus, där de har en uttalad databas som idéerna lagras i. Även de 
företag som inte har en uttalad databas för idéer gör någon form av dokumentation av 
projekt även om det inte är en direkt idédatabas som alla kan komma åt. Klart är att alla 
företag som har deltagit i studien har en policy som innebär att de anställda som 
kommer med en idé skall vända sig till sin chef. Det ligger därmed mycket ansvar på 
cheferna att vara lyhörda mot sina anställda och öppna för idéer. Detta nämns också hos 
Electrolux och Designit och där kommer också strukturen och öppenheten i företagen 
fram och får stor betydelse, de jobbar med en icke-hierarkisk struktur vilket gör det 
möjligt att tilltala chefen precis som vilken anställd som helst. De andra företag som 
även verkar sträva och fokusera mycket på öppenhet från de andra delstudierna är 
framför allt 3M och TeliaSonera som vill poängtera att det är viktigt för företaget, tack 
vare att det blir lättare att överföra kunskaper och idéer mellan anställda. På TeliaSonera 
jobbar de, precis som på Designit, mycket med utbyte av idéer mellan olika projekt för 
att allas erfarenheter och idéer skall utnyttjas. 
 
Med det sagt är det också enligt respondenterna på 3M och SVT viktigt att personen 
själv driver sin idé och har ett kontaktnätverk. Detta skiljer sig lite från Electrolux, där 
det enligt Rask verkar vara så att anställda bara behöver komma med en god idé till sin 
chef som sedan avgör om det finns något värde i den, alltså är behovet av 
kontaktnärverk inte lika stort. Designit skiljer sig också, men på ett annat sätt då de är så 
få som jobbar på kontoret i Göteborg och det därmed inte är lika svårt att få genomslag 
för bra idéer. Drivkraften hos de anställda är också något som påverkar på 3M, där de 
som enda företag i studien ger sina anställda fri kreativ tid. Då krävs det att den 
anställde är engagerad för att det skall ge resultat. Både Electrolux och 3M har ett slags 
laboratorium där de anställda har möjlighet att vara kreativa, även om Electrolux iLab 
verkar vara i större skala med fler resurser. 3M jobbar precis som Designit och 
Electrolux med att skapa en typ av tranparens i företaget genom att försöka skapa en 
medvetenhet om vad som är aktuellt i företaget. 
 
Majoriteten av de undersökta företagen påpekar hur viktigt det är med involverandet av 
kunden i innovationsprocessen. På Electrolux har de som tidigare nämnt alltid 
huvudfokus på kunden och detsamma gällde Designit, precis som för Scania och 3M. 
Även hos Findus låter de konsumenten vara med i utvecklingsprocessen. De använder 
olika sätt att integrera kunden, men avsikten är densamma, att fokusera på kunden då 
det är den som driver innovationsbehovet. 
 
5.5 Diskussion 

De resultat som erhållits diskuteras här med skribentens egna åsikter och synpunkter. 
Även de resultat som erhållits i de andra delstudierna diskuteras med utgångspunkt i de 
två företagen som ingår i den här delstudien. 
 
Trots att de två undersökta företagen inte jobbar på riktigt samma sätt har de väl 
etablerade innovationsprocesser och bra kunskap för att integrera alla anställda. Det som 
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verkar vara något av det viktigaste för båda respondenterna är hur företagen arbetar med 
öppenhet, att alla skall känna sig lika viktiga oavsett position i företaget. Båda företagen 
verkar ha förstått hur viktigt det är att utnyttja all potentiell kunskap deras anställda 
besitter, vare sig det gäller anställda helt utanför FoU-grupper eller anställda som är 
med i FoU-grupper men inte direkt involverade i det specifika projektet. De har också 
bra metoder för att göra detta vilket troligen beror på att de är väl inriktade på sitt 
område.  
 
Det var intressant att få konkreta exempel från Electrolux där det faktiskt hade varit 
anställda utanför FoU-grupper som bidragit med idéer från den stora satsningen 
gällande crowdsourcingen. Tillvägagångssättet de använde sig av var ett smart sätt att 
plocka upp idéer från hela företaget men såklart resurskrävande och inte något som kan 
göras allt för ofta. När det kommer till verktyg för de anställda verkar deras iLab vara 
en väldigt inspirerande och stimulerande plats, det är antagligen en stor tillgång för 
företaget. Det var också intressant att se hur väl båda företagens metoder stämde med 
vad teorin säger skall främja idéer och innovationer.  
 
Något som även var intressant var att varken Designit eller Electrolux gav deras 
anställda någon egen tid för att jobba med egna idéer. Som tidigare nämnt hade 
respondenterna förklaringen att detta var vad de anställda jobba med hela tiden och 
därför behövdes inga extra resurser till eget arbete. Dock är tanken med frigörning från 
ordinarie arbetsuppgifter att de anställda skall stimuleras och med hjälp av detta leverera 
ett bättre resultat för deras projekt (Nijhof m fl., 2002), med andra ord att det kan gynna 
företaget även om de anställda jobbar mycket med kreativitet vanligtvis. Det företag 
som använde sig av frigjord tid var som tidigare nämnt 3M, dock framgick det inte om 
det gynnade företaget eller inte. Det är en intressant aspekt, för de tre företag som 
liknade varandra mest var just Electrolux, Designit och 3M. Det som skilde dem åt var 
den här frigjorda tiden, så det kan vara något för Electrolux och Designit att överväga 
ytterligare i framtiden. Anledningen till att det är just de företagen som liknar varandra 
så mycket är antagligen att de är de mest renodlade innovationsföretagen av de 
undersökta företagen. På 3M hade de också en specialiststege där tekniker kunde klättra 
i rang och arvode, vilket var ett intressant sätt att premiera deras anställda.  
 
I stort sett alla dagens företag arbetar med innovation av något slag, de har insett att det 
krävs för att ligga i fas eller framkant på marknaden. Det framkom i teoristudien att det 
är viktigt att kunna integrera alla anställda i idégenereringsprocessen, vilket lade 
grunden till frågeställningen, och de företag som har deltagit i studien verkar alla ha 
insikt i detta. De jobbar med det på olika sätt och vissa markant mer än andra, men 
medvetenheten verkar ändå finnas där. 
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6. Slutsatser 
De slutsatser som har dragits utifrån den här studien presenteras här, både för delstudien 
och för hela studien. 
 
6.1 Slutsatser delstudie 

De företag som deltog i den här delstudien jobbade båda utförligt med att integrera alla 
anställda i idéegenereringen och innovationsprocessen, dock med lite olika 
infallsvinklar. Electrolux hade en avgränsad FoU-grupp och arbetade med konkreta 
medel för att få in idéer från alla anställda, medan de anställda på Designit i Göteborg 
alla jobbade med innovation och istället strävade med att få alla anställda insatta i 
projekt som de inte aktivt arbetade med. 
 
Metoder som Electrolux använder sig av för att integrera anställda i idégenereringen: 

 Utbildningar inom företaget 
 Kunskapsnätverk 
 Ingen hierarki 
 Transparens 
 iLab 
 Kreativa workshops 
 Crowdsourcing 
 Ideations 
 Lyhörda chefer 
 Anställda som bidragit med en idé får vara med i hela utvecklingsprocessen 
 Inlärningsprogram för att skapa medvetenhet 

 
Metoder som Designit använder sig av för att integrera anställda i idégenereringen: 

 Rapporter, föreläsningar, inspirerande filmer och seminarier 
 Projekt samlas i server 
 Ingen hierarki 
 Öppenhet 
 Varje dag går de runt på kontoret för att kolla vad deras kollegor arbetar med 
 Alla anställda är med i uppstarten av projekt där de använder sig av 

brainstorming 
 Veckomöten för att ge projektstatus 

 
En aspekt som kan undersökas vidare i andra studier är hur stor medvetenheten om 
dessa metoder för idégenerering egentligen är hos de anställda. Det kräver en mer 
omfattande undersökning med mer tid och resurser, som inte har varit möjligt i den här 
studien. Inget av företagen hade någon uttalad frigjord tid till att arbeta med egna idéer, 
vilket är något som kan övervägas vidare. Någon typ av konkret belöningssystem, till 
exempel som stegen på 3M skulle vara en möjlighet i framtiden. 
 
De resultat som har erhållits från de två företag som den här delstudien stämmer väl 
överrens med vad den teori som studerats säger är viktigt vid integrering av alla 
anställda i idégenererings- och innovationsprocessen. 
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6.2 Slutsatser studie 

Följande slutsatser har dragits för hela studien: 
 Utbildning är något som fem av företagen arbetar med för att utöka kunskapen 

hos anställda. 
 Öppenhet är viktigt för kunskapsutbyte och förtroende inom företaget. 
 Idéförmedling till närmsta chef är vanligt förekommande och det är därmed 

viktigt att cheferna är lyhörda. 
 Tre av företagen arbetar med konkreta medel för fånga upp idéer från anställda, 

dels genom att integrera anställda i uppstarten av projekt och dels genom att 
genomföra stora projekt där idéer från alla anställda tas i beaktning. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide 
 
Frågeställning som ska besvaras i studien 

Vilka metoder använder företag för att integrera anställda i framtagandet av nya 
produkt-, process- och tjänsteidéer? 
 
Vi har valt att dela upp intervjun är i fyra stycken områden enligt nedan. Vi kommer 
inte att använda era namn i arbetet och ni får välja om företaget ska vara anonymt. Vi 
skulle uppskatta om vi får spela in intervjun så att ingen information missas. 

Medel och metoder företaget använder sig av för att göra de anställda medvetna om att 
deras idéer värdesätts  

 Hur stort utrymme ger ni anställda för att komma med egna idéer och vilka 
processer/metoder använder ni då? 

 Vart/till vem vänder sig de anställda med egna idéer? 
 Får de anställda någon återkoppling på sina innovationsförslag? 
 Finns det något incitament eller andra faktorer som gör det attraktivt för de 

anställda att komma med relevanta förslag/idéer? 
 
Hur förtaget skapar en kreativ miljö 

 Vad gör ni för att skapa en kreativ miljö på företaget? (Företagskultur?)  
 Får anställda tid för att ägna sig åt egen kreativ aktivitet? 
 Vilka resurser erbjuder ni anställda för att inspirera dem till innovativt tänkande?  
 Finns andra speciella resurser ni tillsätter som avses vara kreativitetsfrämjande? 

(ex. inköp av ny teknologi/IT/verktyg, nya företagsstandarder, guider för 
integration/speciell arbetsgång, prototyp-/pilotproduktion). (exempelvis en 3D-
printer) 
 

 
Hur företaget lägger en bas för skapandet av relevanta idéer 

 Med vilka medel stöder ni anställda att överföra kunskaper från en 
produktionsprocess till en annan produktionsprocess? 

a. Erbjuder företaget utbildning för att öka anställdas kunskap och 
därmed möjligheten till relevant innovation? 
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b. Har ni medel åt anställda för att de ska kunna sammanfatta och 
analysera kunskap från deras erfarenheter? Vilka är dessa? 

c. Vilka medel finns för anställda för att sammanföra deras kunskaper? 
d. På vilket sätt är dessa uttrycksmedel tillgängliga för hela 

organisationen? (rapporter, databaser, införa nya produktion-och 
processstandarder, etc.) 

 Vilka verktyg finns tillgängliga för anställda att ta till sig kunskaper från externa 
källor(ex. konkurrenter, universitet, forskningscenter etc.)? Har alla anställda 
access till dessa källor eller endast några?   

 
 
Hur försäkrar företaget sig om att de anställda är medvetna om metoder 

 Hur skapar ni medvetenhet hos de anställda om dessa processer och verktyg? 
(Nyanställda?) 

 Hur säkerställer ni att informationen når ut till alla anställda? 
 (Finns det risker för att dessa metoder kan uppfattas på fel sätt? Om ja, hur 

minimerar ni denna risk?) 
 (Om tillfälligt anställda finns (konsulter)) Hur försöker ni öka deras vilja att 

bidra till innovationen i företaget? Är det samma processer som för anställda?  
 Hur ska anställda påverkas av dessa processer och verktyg? Vilka praktiska 

rutiner och värderingar ska de skapa? Finns det risk för negativ påverkan eller 
ingen påverkan alls? 

 
 
Slutfrågor 

 Finns det ett exempel där en produkt/tjänst har tillkommit med hjälp av någon 
anställd utanför FoU grupp och/eller där kreativitetsfrämjande processer givit 
resultat? 

 Finns det något annat som anknyter till ämnet och är värt att nämna? 
 Jobbar ni med innovation på något annat sätt som inte nämnts?  
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Bilaga 2 – Sammanfattning av undersökta företag 
3M – Intervju 1 
 
3M 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 3M: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.  
 
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. 3M 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 3M:s innovationsprocess, att skapa idéer med kunderna. 
 
3M 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 att företaget litar till kunskapsspridning mellan kollegor. 
 
3M – Intervju 2 
 
Som anställd på 3M finns möjlighet att registrera sina idéer på flera sätt. Laboratory 
NoteBook är ett individuell privat registrering där den anställde skriver ner och 
registrerar sin idé, dels för att komma ihåg den och dels för att försäkra sig om att det är 
den anställde som står som upphovsman vid eventuell patentering. Anställda kan även 
registrera sina idéer i den interna databasen, Submission of Ideas (SOI). Där 
offentliggörs den för hela företaget och idén kan därifrån hanteras på olika sätt. I vissa 
fall kan i en FoU-avdelning ta upp idén om det ligger i deras intresseområde. 
Respondenten påpekade dock att det krävs individuell drivkraft för att ens idé skall gå 
vidare och poängterar vikten av ett eget kontaktnätverk.  
 
Parallellt med SOI kan den anställde därför även driva sin idé genom sitt egna 
kontaktnätverk. Respondenten påvisade att det personliga kontaktnätverket är lätt att 
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forma inom bolaget eftersom anställda (inom teknik och marknad) kan ta del av olika 
kreativa forum. Via Tech Forum, ett Internetbaserat forum, sprids kunskap och 
information. Förutom de internet-sända ”Post Session” finns det även möjlighet att delta 
i diskussionsgrupper. Det finns expertgrupper som har digitala möten om hur deras 
arbete går och där de delar sin kunskap och erfarenheter till alla registrerade anställda. 
Innovation Center är ett annat forum där anställda kan få inspiration av kunderna och 
vise versa.  
 
Anställda på teknikorganisationen har 15 % fri arbetstid, ”fri kreativ tid”, inom vilken 
det är fritt att arbeta med precis det de vill. Anställda kan dessutom söka stipendier, via 
en kommitté (som ger återkoppling vid avslag), för att få mer resurser till de egna 
projekten. Den anställde som kommer med goda idéer som bidrar till nya produkter eller 
ökade marknadsandelar för bolaget premieras. Företaget har en tydlig stege för tekniker, 
där varje steg innebär ny rang och nytt arvode. Respondenten tydliggjorde att detta ger 
möjligheter för tekniker att göra karriär utan att nödvändigtvis bli chefer. Bolaget 
nominerar och delar även ut priser och diplom för olika kategorier till både individer 
och grupper för deras dagliga innovativa arbete.  
 
Findus 
 
På företaget finns det en starkt etablerad utvecklingsplattform i form av en innovation- 
och marknadsavdelning som utgör grunden för idégenereringen på företaget och som 
jobbar aktivt med anställda, kunder och övriga kontakter och procedurer rörande 
innovationsprocessen. Det är även dessa som tillsammans med anställda från 
produktionen, ca 500 anställda i Sverige, för utvecklingsprojekten framåt. Respondenten 
förklarade att företaget 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 det inte finns några grunder för att skapa 
exempelvis ett forum för informationsspridning eller kunskapsspridning för alla 
anställda och där de därintill kan komma med förslag och idéer. Vid förfrågan om hur 
stort utrymme företaget ger anställda att komma med egna idéer svarade respondenten 
att det inte finns någon formaliserad utbredning.  
 
Innovationsavdelningen tillhandarhåller en gemensam folder s.k. GreenHouse. I denna 
samlas alla idéer in. Det är endast marknad- och innovation avdelningen som kommer åt 
denna folder och visa på produktionsavdelningen. Majoriteten av idéerna kommer från 
WorkShopen som styrs av innovationsavdelning och som finns utanför de etablerade 
innovationsprojekten. Det finns ett bestämt antal WorkShops varje år och dess agenda 
och mål varierar från gång till gång.  
 
För anställa utanför innovationsforumet är resurserna knappa. Det finns inga 
formaliserade utbildningar för kreativitetsökning för hela företag. Anställda utanför 
vänder sig till innovations- eller marknadsavdelningen med sina idéer. Är idén i linje 
med företagens verksamhet eller som innehar potential för vidareutveckling kan denna 
noteras vidare i GreenHouse. Det fanns tidigare en idélåda men det har tagits bort, 
eftersom den sägs inte ha fyllt sin funktion. Anställda som kommer med idéer och som 
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får avslag får reda på detta, oftast direkt. Återkopplingen är relativt svag, men goda 
idéer premieras.  
 
Scania 
 
Scanias 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 Scanias 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 
välbekanta produktavsnittet. Det är sedan ledarens uppgift att se till att medarbetare 
förblir motiverade och inspirerade samt att fånga upp lukrativa idéer.  
 
På Scania 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 Scania R&D att kreativitet är något som kommer tillåta 
Scania 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 Scania ett årligt patentparty. På 
denna tillställning hyllas uppfinnarna med både ära och pengar.  
 
SVT 
 
SVT 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. 
 
SVT 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. SVT jobbar inte aktivt med en 
kreativ arbetsmiljö. SVT använder en metod för att hantera idéer från anställda som i 
huvudsak fokuserar på verksamhetens behov. SVT säger att ”vi har en och samma tratt 
för behov och idéer” vilket ger avtryck genom hela idéhanteringsprocessen. Den 



6 
 

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.  
 
TeliaSonera 
 
TeliaSonera 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, 
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.  
 
TeliaSonera 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.  
 
 


