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Sammanfattning 
Att vara aktuell och att ligga i framkant på marknaden blir mer och mer essentiellt för företagens 
överlevnadsförmåga. En del i att åstadkomma detta för företagen är att öppna upp sina 
innovationsprocesser för att integrera hela företaget i att komma med idéer. Hur gör då företag 
detta? Vilka metoder använder de? Denna kandidatuppsats är en av fyra delstudier i en större 
studie som alla har syftet att besvara frågeställningen:  

Vilka metoder använder företag för att integrera anställda i framtagningen av idéer till nya 
produkter, processer och tjänster? 

För att besvara frågeställningen genomfördes en empirisk undersökning uppbyggd utifrån en 
litteraturstudie där åtta intervjuer gjordes på sju företag av vilka 3M och SVT ligger i fokus för 
denna delstudie. Alla intervjuer utgick från gemensamma intervjufrågor för att ge så relevant 
empiri som möjligt. Denna empiri har sedan analyserats och jämförts mot litteraturstudien. Det 
har totalt i denna delstudie identifierats nio metoder som företagen använder för att integrera 
anställda i framtagningen av idéer till nya produkter, processer och tjänster. Det har även 
kommit fram att 3M:s innovationsprocess är kundfokuserad och har en väldefinierad modell för 
hur anställdas idéer hanteras. Anställda erbjuds resurser i form av både fri kreativ arbetstid och 
möjlighet till att söka stipendier för sina idéer.  I jämförelse arbetar SVT med en mer 
behovsstyrd innovationsprocess och anställdas idéer hanteras efter ett mer traditionellt 
tillvägagångssätt där närmast överordnande chef spelar en central roll.  

Den här studien resulterar i flera slutsatser där det bland annat fastslås att en anställds chef 
spelar en betydande roll när det gäller både hantering och triggning av idéer. Samt att en 
anställd måste vara driven, brinna för sin idé och ha en förmåga att övertyga andra om idéns 
potential för att idén ska ha en möjlighet att utvecklas inom ett företag.  

 





Förord 
Den här studien har genomförts som kandidatexamensarbete för Integrerad Produktutveckling 
(IPU) på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Kursen, MF112x som arbetet ingår i 
innefattar 15 högskolepoäng. Studien har totalt resulterat i fyra kandidatuppsatser. Jag vill tacka 
mina kollegor i studien Elin Desmo, Dann Haimovitch och Malena Sihvonen samt min 
handledare Anders Berglund.  

Ett stort tack riktas speciellt till de för denna delstudie intervjuade på 3M och SVT men även till 
de övriga fem medverkande företagen i studien, Designit, Electrolux, Findus, Scania och Telia 
Sonera för att de ställde upp på intervjuer.  

 

Mattias Berglund i maj 2013 
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1 Introduktion      
Innovation är ett frekvent förekommande ledord i företags verksamhetsbeskrivningar. Det är 
deras innovativa förmåga och framåtsträvande anda som anses göra dem till starka spelare på 
den lokala och globala marknaden. Denna emfas på kontinuerlig innovation gör det essentiellt 
för företag att aktivt främja skapandet av det som slutligen kan ge innovationer, idéer. 

Denna delstudie innefattar litteraturstudie, tillvägagångssätt, resultat och analyser från en 
empirisk undersökning över hur olika företag arbetar med att integrera anställda i framtagandet 
av nya idéer. Denna kandidatuppsats utgör en delstudie i en större studie som bestående av 
fyra delstudier. För studien har åtta stycken intervjuer genomförts där två av dessa intervjuer 
ligger till grund för denna delstudie. Resultat, analys och diskussion presenteras både för 
delstudien och 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 öka kostnadseffektiviteten i företaget. 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, 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 för företag 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 de ha 
en egen vilja och en möjlighet till 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 
fortfarande vanligt att företag har format speciella resursgrupper som skall hantera och ansvara 
för den innovativa utvecklingen, så kallade forsknings- och utvecklingsgrupper (FoU-grupper). 
Individerna i dessa grupper är ofta experter på sina områden och på innovationsprocessen 
vilket kan leda till en ovilja 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 att sträcka sig utanför dessa FoU-grupper. Detta kallas öppen 
innovation enligt Chesbrough, Vanhaverbeke och West (2006).  

Trots öppen innovation är det svårt för anställda 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 företagsstruktur (Sarros, 
Cooper och Santora, 2008; Thamhain, 2003). 

För att utnyttja alla anställdas förmågor bör företag således aktivt arbeta med metoder som har 
för avsikt att fånga upp samtliga anställdas idéer till nya produkter, processer och tjänster men 
även trigga själva skapandet av dessa.  

Utifrån denna bakgrund har studien intentionen att besvara följande frågeställning: 

Vilka metoder använder företag för att integrera anställda i framtagningen av idéer till nya 
produkter, processer och tjänster? 
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Formuleringen ”integrera anställda” avser i denna delstudie innefatta hur företag skapar 
förutsättningar för anställda att bidraga med idéer genom att tillhandahålla resurser och skapa 
kreativa miljöer. Det innefattar även hur företagen arbetar med att fånga upp och hantera idéer 
från anställda samt hur de skapar en medvetenhet hos de anställda om de processer som finns.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka vilka metoder företag använder för att integrera anställda i 
framtagandet av nya idéer till produkter, processer och tjänster samt att analysera resultaten 
och utifrån det dra slutsatser från delstudien och studien. Syftet var även att göra en jämförelse 
mellan olika företags sätt att arbeta med området och kunna tjäna som en inspirationskälla för 
företag att granska och utveckla sina egna metoder. Studien avser även att utöka kunskapen 
kring detta forskningsområde.  
 

1.3 Avgränsningar 
Studien genomfördes under perioden januari till maj utan utomstående 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 blir innovationer. Det fanns inte tid för en förstudie av medverkande företag. 
Författarna såg sig inte heller vara i en position att kräva att intervjua en anställd med en viss 
position utan nöjde sig med de från företagen föreslagna respondenterna. Antal intervjuer 
begränsades av den korta tidsperioden för studien till åtta på sju företag, där två intervjuer 
genomfördes på samma företag på grund av tidbrist. Intervjutiden med företagens respondenter 
begränsades till att vara maximalt en timme. Inga avgränsningar gjordes med avseende på 
medverkande företag storlek dock var de tvungna att utveckla produkter eller tjänster. 
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2 Metod 
Empirin till denna studie insamlades med hjälp av en kvalitativ metod nämligen den personliga 
intervjun. Enligt Holme, Solvang och Nilsson (1997) avser kvalitativa metoder att ge en djupare 
förståelse för problemområdet. Kvale (1997) anser att kvalitet i en undersökning uppnås genom 
att fokusera på ett fåtal individers 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 detaljerad bild av företagens arbete med innovation. Specifikt valdes 
den djupgående intervjun för att erhålla den eftersökta empirin. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien som ligger till grund för arbetet är baserat på ett teoriområde som illustreras i 
Figur 1. Teoriområdet presenteras i avsnitt 3 och innesluts av en teorigrund, ett teoristöd och en 
teoretisk 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 tvunget har en direkt referenskoppling till studien, men som är nödvändiga för 
förståelsen av studieområdet. Detta skall komplettera teorigrunden. Referensramen definierar 
de källor som används för att denna studie skall få en vetenskaplig och korrekt bakgrund. 
Litteraturen kompletterades under studiens gång vartefter ny kunskap erhölls från intervjuer. 

 
Figur 1. Figuren illustrerar studiens teoriområde. 
Samtlig litteratur hittades genom sökmotorn Google Scholar och KTH-bibliotekets sökverktyg 
Primo. Nyckelord som användes vid sökning var engelska ord för innovation, öppen innovation, 
integrering, idé, ledarskap och kreativitet.   

 

2.2 Datainsamling 
Insamlingen av data gjordes utifrån totalt åtta intervjuer utformade i enlighet med 
frågeställningen på sju företag. Vid intervjuerna kartlades de metoder och rutiner företagen 
använde för att integrera de anställdas i framtagandet av nya idéer till produkter, tjänster eller 
processer.  

Både e-post- och telefonkontakt föregick samtliga intervjuer där intervjuguide, se Bilaga 1, 
skickades ut. Detta skulle ge respondenterna en möjlighet till att förberedde sig genom att en 
inblick i undersökningens syfte och en uppfattning om vilka frågor som skulle ställas erhölls. 
Under denna initiala kontakt fastställdes intervjulängd och en möjlighet till återkoppling av 
undersökningens resultat erbjöds för att göra ett medverkande attraktivt för företaget. 
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2.2.1 Respondenter och val av företag 

Frågeställningen förutsatte att de företag som undersöktes internt utvecklade produkter eller 
tjänster. De åtta intervjuerna genomfördes på sju företag: 3M, Designit, Electrolux, Findus, 
Scania, SVT och Telia Sonera. Det genomfördes två intervjuer på 3M. För att besvara 
frågeställningen krävdes en intervju med en anställd vars position på företaget 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 Produkt 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 Verksamhetsutvecklingsansv

arig och 
teknikutvecklingsansvarig 

TeliaSonera Teleoperatör Skandinavien, 
Euroasia 

Head of Cloud and 
Application 

De medverkande företagen är verksamma inom olika branscher vilket gav en möjlighet till att 
identifiera skillnader och likheter mellan hur differentierade företag arbetar med idéframtagning.  

2.2.2 Intervjuform 

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad metod som enligt Westlander (2000) är 
en personlig intervju där respondentens egen syn på området undersöks. Den som ledde 
intervjun kunde genom att ställa följdfrågor på respondentens svar se till att ett utvecklande svar 
erhölls som höll sig inom relevansområdet för studien. Detta gjorde att frågorna som ställdes 
kunde riktas så att erhållna svar blev relevanta i sammanhanget. För att försäkra att önskad 
data kunde insamlas och att intervjun skulle fokuseras till rätt ämnesområde utfördes alla 
intervjuer utifrån en gemensam intervjuguide. Denna intervjuguide delades upp i fyra 
områdesrubriker relevanta för frågeställningen, dessa var: ”Metoder företag använder för att 
göra anställda medvetna om att deras idéer värdesätts”, ”Hur skapar företaget en kreativ miljö”, 
”Hur företaget lägger en bas för skapandet av relevanta idéer” och ”Hur försäkrar sig företaget 
om att de anställda är medvetna om metoderna”. 

Förutom respondenten och intervjuledaren var även en observatör närvarande vid samtliga 
intervjuer. Observatören hjälpte intervjuaren med att hålla intervjun till relevant område, ställa 
följdfrågor samt att banda och anteckna empiri. Sex av åtta intervjuer genomfördes ute hos 
företagen medans övriga två genomfördes som telefonintervjuer. 

 

2.3 Analys av data 
Empirin sammanställdes utifrån de områdesrubriker som satts upp i intervjuguiden och 
analyserades sedan mot den teoretiska referensrammen 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 3M och SVT men även 
en jämförelse inom studien presenteras. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet  
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För att erhålla 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. Därför sker metoddiskussionen utifrån 
dessa parametrar.  

2.5.1 Företag och respondenter 

Då intervjuer genomfördes med anställda på företagen kan de erhållna resultaten anses ha god 
reliabilitet. Detta då de svar som erhållits kommer från en direktkontakt med företaget och inte 
via en 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.  

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 
formuleringen av frågorna gjorde att respondenten missuppfattade det som efterfrågades. Då 
respondenterna hade olika positioner på företaget varierade graden av kunskap om 
innovationsprocessen. Vissa respondenter hade direkt ansvar för innovationsprocesser medans 
andra använde eller påverkades av innovationsprocesserna. Olika ansvarsområden kan ha 
påverkat validiteten i empirin 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.  

Flertalet 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 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. För denna delstudie som innefattade 3M 
och SVT hade exempelvis respondenterna på SVT svårt att ge svar på en del frågor då 
företaget inte aktivt arbetade med dem. Detta var intressant för analys men gjorde att en stor 
fokus lades på den empiri som var relevant vilket gav den oproportionerligt stort värde i studien. 
3M arbetade aktivt med området och hade, trots att respondenten endast arbetat där i ett 
halvår, svar på alla frågor. I efterhand kan det diskuteras om ett företag mer likt 3M till 
arbetssättet istället för SVT hade gett studien bättre möjlighet till att jämföra metoder mot 
varandra. Nu kunde mestadels en jämförelse byggd på skillnader genomföras.  

Det genomfördes i studien två intervjuer på 3M vilket inte anses påverka empirin i denna 
delstudie men är värt att nämna för hela studien. De två intervjuerna skiljde sig en del i empirin 
och gav tillsammans en mycket god inblick i 3M:s arbete kring frågeställningen. Det 
konstaterades i efterhand att det är att föredra att genomföra fler än en intervju på företag för att 
erhålla en relevantare empiri. 

2.5.2 Intervjuform 

När intervjuerna genomfördes var det viktigt att ställda frågor var riktade mot rätt område, inte 
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 strukturerad intervju där varje fråga är specifikt riktad kan minska risken 
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att svar erhålls som ligger utanför relevansområdet. Anledningen till att en strukturerad intervju inte 
användes är att slutresultatet kan få en lägre validitet på grund av att information kan utelämnas. Detta 
kan ske då denna intervjutyp begränsar respondentens möjligheter till att svara utförligt och lägga in egna 
kommentarer. Andra intervjutyper som enkäter sållades bort tidigt då ramarna för svaren ansågs för snäva 
för att respondenten skulle ge de svar som eftersöktes.  

Intervjuerna bandades, i sju av åtta fall, för att säkerställa att rätt resultat presenterades från 
intervjuerna och att inget blev felaktigt vilket ökade reliabiliteten. Vid det tillfället intervjun inte 
bandades skickades den färdiga empirin till företaget ifråga där den lästes och godkändes, 
därmed anses även den empirin 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. 

Intervjuerna genomfördes av olika personer och personkonstellationer av gruppmedlemmarna. 
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 intervjuarens erfarenhet att styra samtalet i den önskade riktningen samt att hålla 
svaren till relevansområdet. Intervjuerna kan även ha påverkats av intervjuarens dagsform och 
förberedelse. Det bör även understrykas att det i efterhand visat sig att utformandet av 
intervjuguiden och de ingående frågorna 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 det gjordes en ordentlig analys av hur relevant 
företaget eller personens position på företaget var för studien. 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 att korrekt information 
uppfattats vid intervjuerna och ställa eventuella följdfrågor hos företagen. 
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3 Teoriområde 
Litteraturstudien som ligger till grund för arbetet är baserat på ett teoriområde som innesluts av 
en teorigrund, ett teoristöd och en teoretisk referensram.  

 

3.1 Teorigrund 
Frågeställningen grundar sig i en studie från 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 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 påvisar dock att 
utvärderingen av idéer från dessa system ofta är bristfällig och att antalet idéer som går till 
vidareutveckling är låg. Artikeln drar slutsatsen 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 
Teoristöd består av vetenskapliga artiklar som stödjer studien. De kan användas som referenser 
i studien men har ett huvudsakligt syfte att öka kunskapen kring området för studien. 

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 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. 

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 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.   

3.3.1 Bas för idégenerering 

Thamhain (2003) presenterar i sin studie 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 signifikant har inverkan på resultaten av innovation styrker Sarros m fl. (2008) 
i sin studie. Ett exempel på en företagskultur som främjar innovationsförmågan är en sådan som 
implementerar ”Learning Orientation”. Detta 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, Cavusgil och Zhao, 2002).  

Bakker, Boersma och Oreel (2006) diskuterar huruvida framtagandet av idéer i ett företag 
påverkas av hur organisation är strukturerad. Även om en idé är baserad på forskning måste 
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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 Bakker m fl. (2006) 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 m fl. (2006) 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.  

3.3.2 Kreativitet och idégenerering 

För att öka idégenereringsförmågan hos förtaget är det viktigt att kreativiteten hos anställda 
ökas. 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 frånta 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 
Empiri för denna studie utgörs av material från totalt åtta genomförda intervjuer. Två stycken 
intervjuer har genomförts av författaren för denna delstudie och de sex andra har genomförts av 
övriga medlemmar i studien. I detta avsnitt presenteras empirin från denna delstudies intervjuer 
genomförda med 3M och SVT sammanställt under fyra områdesrubriker. En sammanfattad 
empiri från de andra sex intervjuerna presenteras i Bilaga 2a-f. 

 

4.1 Intervju med 3M 
3M är ett stort globalt företag verkande i över 65 länder och levererar produkter inom fem 
affärsområden. Dessa områden är Konsument, Elektronik och energi, Hälsovård, Industri samt 
Skydd och grafiska system. 3M har som ambition att bidra med produkter som gör vardagen 
enklare och arbetar med sin innovation utifrån de 46 teknologier de har inom företaget. De ser 
på sin innovationsprocess som att de använder egna resurser, idéer och teknologier kopplat till 
kundernas behov för att skapa nya produkter.  

Denna intervju genomfördes den 28 mars 2013 med laborationsansvarig på 3M:s huvudkontor i 
Sverige. Den intervjuade personen hade arbetat på företaget i ett halvår.  

4.1.1 Hur företaget lägger en bas för skapandet av idéer 

För att öka kunskapen inom företaget finns det kurser och träning vid de centrala laboratorierna 
(ej i Sverige) som är till för alla anställda. Respondenten uttryckte en önskan om att kunna 
skicka sina anställda på utbildning dit men på grund av kostnader för företaget skedde detta i 
låg omfattning. Istället sker mycket kunskaps- och informationsspridning inom företaget via 
”Tech Forum”, ett Internetbaserat forum.  Härifrån erbjuds de anställda, om de registrerar sig i 
systemet, utbildningar och forskningsberättelser via bland annat Internet-sända presentationer 
från främst det centrala laboratoriet. Det finns även möjlighet att gå med i diskussionsgrupper 
för att främja kommunikationen inom och mellan teknikområden. Exempelvis finns det 
expertgrupper som har digitala möten om hur deras arbete går och där de delar sin kunskap 
och sina erfarenheter. På detta sätt skapas en medvetenhet om vad som händer i företaget 
samt ett informationsflöde och möjlighet till att inspireras. Du ges även en möjlighet till att 
diskutera dina idéer med människor över hela världen.   

4.1.2 Hur företaget skapar en kreativ miljö 

Alla anställda inom 3M:s teknikorganisation, cirka en sjättedel av de anställda, har 15 % ”fri 
kreativ tid” inom vilken det är fritt att arbeta med precis det de vill. En anställd kan skapa egna 
projekt och involvera andra i detta. Utöver detta görs inget speciellt för att stimulera kreativiteten 
hos anställda. På frågan om hur företaget arbetar med att främja kreativiteten hos de anställda 
svarade respondenten:  

”Genom att ge folk frihet”. 

De resurser som finns för att förvalta anställdas kreativitet är möjligheten till att söka stipendier. 
Genom att söka stipendier kan de anställda få resurser till att exempelvis köpa in 
laborationsutrustning till de egna projekten. Dessa stipendier söks genom att den idé som 
kräver resurserna formuleras och skickas till en kommitté som sedan beslutar om stipendiet ska 
ges. Denna kommitté har bra insikt i vad företaget tror på och ger även återkoppling på idén om 
den nekas stipendiet. Både stipendierna och fri kreativ tid är något som övriga anställda inom 
sälj- och marknadssidan inte har tillgång till. För dessa har inte innovation främjats utan 3M 
fokuserar på innovation inom tekniken. 

För att fri kreativ tid faktiskt ska leda till en idé som växer tror respondenten att det krävs att 
personen är driven och verkligen tror på sin idé. Att personen i fråga lyckas engagera andra att 
investera tid i sin idé och på så sätt få den att växa. Det krävs en inre innovationskraft från den 
anställde. För att försöka stimulera denna innovationskraft och göra det attraktivt för anställda 
att komma med bra idéer och arbeta innovativt gör 3M flera saker. Då det är ett kommersiellt 
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bolag, drivet av vinst, premieras den som kommer på en idé som blir kommersiell eller används 
av företaget. Företaget arbetar även med en speciallist stege så att anställda kan klättra i rang 
och arvode. 3M delar också ut priser, i kombination med en ekonomisk belöning, i olika 
kategorier till individer eller grupper för deras innovativa arbete. Dessa åtgärder finns för att 
företaget vill uppmärksamma och premiera innovativt arbete.  Från företagets håll vill de visa att 
anställdas arbete uppskattas och sporra andra till att göra ett bra arbete.  

3M ser sig som ett innovativt och kreativt företag där kulturen är att de kontakter som behövs för 
att koppla in den kunskap som behövs till sin idé tas. Det råder en öppenhet inom bolaget och 
det är inga problem att ta kontakt med högre uppsatta individer. Företaget arbetar dock inte 
aktivt med att skapa kreativa fysiska miljöer på kontoren. De har däremot försökt öka sin 
innovationskraft och kreativa förmåga genom att ta kunderna närmare teknikerna genom så 
kallade ”Innovation Center”. Detta är platser där vissa av företagets 46 olika tekniker, inte 
produkter, ställs ut. Tanken är att kunder går tillsammans med tekniker och diskuterar olika 
tekniker och hur de kan användas. Det är dels för att öka kreativiteten hos kunderna i vad deras 
behov kan tänkas vara samt en chans för tekniker att förstå kundernas perspektiv. På detta sätt 
skapas idéer hos teknikerna utifrån vad kunderna säger och vill ha. Detta är en betydande del i 
3M:s innovationsprocess, att skapa idéer med kunderna.  

4.1.3 Metoder företaget använder för att fånga upp anställdas idéer 

3M använder sig av en idéinsamlingsplattform kallat ”Submission of Ideas” (SOI) som ett medel 
för alla anställda att skicka in idéer. När en idé kommer in i det databaserade SOI registreras 
den på insändaren så att alla vet vems idé det är. Sedan kopplas patentingenjörer in som ser 
över om det finns något patent som redan täcker idén. Finns det inte går idén vidare. SOI är 
databaserat men det finns ett nätverk av människor kopplat till det som hjälper dig skapa ett 
kontaktnätverk kring din idé. Allt för att du ska ha tillgång till den kompetens som krävs för att 
kunna driva din idé framåt. Kontakterna som kopplas in är intern kompetens på företaget, ofta 
seniora tekniker, och beror på inom vilket teknikområde idén ligger samt i vilket stadium den är.  

Om en anställd har en idé kan denne även, utan att berätta vad idén är, gå via sin chef och få 
hjälp med rätt kontakter inom företaget. Dessa kan vara seniora tekniker eller andra 
kunskapsbärare som kan hjälpa den anställda med att bearbeta idén i en säker miljö. Innan 
detta sker registrerar den anställde sin idé i en databas för att säkerställa vem som var 
upphovsman.  I intervjun blev det även tydligt att det krävs en driven person som helst har ett 
affärstänkande och kan engagera människor för att dennes idé ska komma uppåt i företaget.  

I båda fallen för hur en idé hanteras sker det direkt en registrering av vem idémakaren var. 
Detta för att alla ska veta vems idé det var från början och att den personen ska kunna 
krediteras namn på patent eller liknande. Men det är alltid företaget 3M som äger idén och 
exempelvis ett patent.  

4.1.4 Företagets förmedling av idéhanteringsmetoder till anställda 

För att göra anställda medvetna om bland annat vilka metoder företaget använder sig av vid 
idéhantering går alla nyanställda tekniker en introduktionskurs. Där berättar företaget främst om 
den innovativa kulturen och de 15 % fri arbetstid, ”fri kreativ tid” som finns och hur det fungerar. 
Det visas också inspirerande berättelser om människor som varit kreativa inom bolaget och hur 
långt de har kommit. Information om idéhanteringsprocesser inom företaget är något som 
förmedlas genom kulturen i bolaget som är kunskapsspridning mellan kollegor. Det krävs att 
kontakt tas med seniora tekniker och liknande för att förstå de processer som finns. Det ligger 
även ett ansvar hos avdelningschefer att aktivt förmedla de möjligheter som finns till sina 
anställda. Den intervjuade var relativt nyanställd och konstaterade att det fanns mycket kvar att 
lära om processerna. Det framkom att den intervjuade vid tillfälle hade fått fråga av anställd om 
hur en viss del av processen såg ut för att hantera idéer och inte kunnat svara på den.   

4.1.5 Sammanfattad empiri 

• Kunskapsspridning sker inom företaget i kontaktnät oftast via det Internetbaserade 
forumet, ”Tech Forum”. 
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• Företaget skapar en kreativ miljö genom att ge frihet i form av ”fri kreativ tid”, samt 
genom att, över företagets tekniker, föra samman kunderna och teknikerna. 

• Idéer fångas upp via idéinsamlingsplattformen, SOI, samt närmast överordnande chef. 
Till detta kan 3M:s hantering av idéer sammanfattas som en form av intern öppen 
innovation, där kunskap från hela företaget kopplas in för att förvalta idéer.  

• 3M använder sig av introduktionskurs samt litar till kommunikation mellan anställda för 
att förmedla kunskap om idéhanteringsprocessen.  

 

4.2 Intervju med SVT 
SVT är ett statligt svenskt public service företag som gör TV om alla för alla, utan att ett 
kommersiellt intresse finns. Företaget har olika divisioner placerade över hela landet med ett 
huvudkontor i Stockholm. Inom SVT arbetar de med innovation främst styrt av behoven hos 
verksamheten. Att en revolutionerande idé kommer fram och paketeras är inte vanligt utan 
behov växer fram med tiden och lösningar till dessa tas fram.  

Denna intervju genomfördes den 2 april 2013 med verksamhetsutvecklingsansvarig samt 
teknikutvecklingsansvarig på SVT:s huvudkontor. Det är värt att notera att 
programutvecklingsdelen av SVT inte ingår i detta resultat då kunskap om dessa inte fanns hos 
respondenterna.  

 

4.2.1 Hur företaget lägger en bas för skapandet av idéer 

För att öka kunskapen inom företaget skickar SVT regelbundet anställda på mässor och 
studiebesök för att få inspiration. För dessa besök finns riklinjer och ramverk som inspirationen 
riktas inom. Vid exempelvis ett studiebesök studeras och inspireras SVT till hur de ska lösa ett 
fastställt problem. 

Övrig utbildning inom företaget är behovsstyrd genom att det exempelvis sker en utbildning av 
de relativt nya processförvaltarna för att öka deras kunskap i att ställa frågor till verksamheten. 
Detta för att hjälpa verksamheten att formulera sitt behov och rama in det som företaget ska 
arbeta vidare mot. Det vill säga inom vilka områden framtida innovation ska ske.  

4.2.2 Hur förtaget skapar en kreativ miljö 

SVT arbetar inte aktivt för att skapa en kreativ miljö. Istället beskriver de sin verksamhet som en 
generellt kreativ verksamhet där det finns mycket möjligheter till att testa sina idéer, framförallt 
inom teknikutveckling.  

”vi arbetar 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. På det sättet har idén internt 
marknadsförts på företaget genom att den får stöd då många ser att idén fungerar vilket sedan 
har lett till vidareutveckling.  SVT anser sig arbeta mycket med kreativa lösningar, som dock är 
behovsfokuserade. Det diskuteras däremot, enligt respondenten, på 
teknikutvecklingsavdelningen om att öka stimulerandet av kreativitet, exempelvis genom 
införande av fri arbetstid, då de känner att de i stor utsträckning bara arbetar med det som 
efterfrågas av dem. De ser sig själva som duktiga vad det gäller att lösa kända behov men att 
de behöver bli bättre när det gäller helt nya, revolutionerande, idéer.  

Stimulerande av kreativ aktivitet är inget som generellt finns på SVT men det finns exempel på 
detta. Det är inom SVT i, den interaktiva enheten, som det ibland anordnas en ”Hack Day”, 
vilket är en dag då systemkodare kan arbeta fritt. Konceptet går ut på att systemutvecklarna får 
koda fritt, om vad de vill eller kring ett tema, och ta fram en prototyp. Detta är dock inte 
systematiserat på SVT men det studeras på andra avdelningar vad som kan göras för att 
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förlösa den kreativa kraften hos anställda. Det finns inga övriga resurser för att främja 
kreativiteten. SVT arbetar inte aktivt med en kreativ arbetsmiljö men det finns exempelvis 
möjligheter att få en prototyp av din idé byggd i ateljéverkstaden. Det är dock inte fritt, kreativt, 
byggande då det krävs godkännande i ett led av chefer för att verifiera att idén har potential och 
att resurser inte används i onödan.  

4.2.3 Metoder företaget använder för att fånga upp anställdas idéer 

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. Verksamhetens behov tas reda på 
genom att det genomförs strukturerade behovsinsamlingar flera gånger om året. Utifrån detta 
sker idéhanteringsprocessen enligt följande. Den anställde presenterar först sin idé för sin 
närmsta chef. Chefen gör en första granskning 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). Hos VU behandlas, sen ett halvår 
tillbaka, idéer rörande arbetsprocesser eller tekniska lösningar av processförvaltare. 
Processförvaltarna behandlar vilken lösning företaget vill arbeta mot och hur exempelvis nya 
rutiner ska se ut. Det avgörs här om idén är bra för företaget eller inte. En anställd kan även 
direkt kontakta VU med sin idé, men VU tar inte tag i idén förrän de vet att en chef varit 
involverad. VU har även ett uppdrag att ge återkoppling till den person samt den chef som lagt 
fram en idé om varför den tas vidare eller inte.  

Inom företaget finns medvetenhet om att det är enklare att applicera nya lösningar i sin egen 
division. Därför försöker forum identifieras för att samla de olika divisionerna och på så sätt 
kunna förmedla nya idéer bredare över företaget. Det finns en strävan efter att alla enheter över 
landet ska jobba likadant.  

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. Alternativet att en idé tas över av en 
grupp sker sällan. Det finns ett behov av personlig drivkraft för att idén ska kunna växa i 
företaget.  

Den behovsstyrda innovationen finns för att företaget ska lägga sina utvecklingsresurser på rätt 
saker, saker som verksamheten efterfrågar.  Det anses därför viktigt att det inte tas för många 
egna vägar då detta lägger beslag på dessa resurser. Den behovsstyrda innovationen anses 
också viktig för att avgöra om idéer bara är på rätt spår eller uppfyller ett behov till fullo. Idéer 
som bara är på rätt spår kan få en lång och krokig utvecklingsväg och ändå sluta med felaktigt 
resultat och slösade resurser vilket ska undvikas.  

4.2.4 Företagets förmedling av idéhanteringsmetoder till anställda 

VU riktar väldigt lite kommunikation direkt mot den anställde. Istället arbetar VU med ett nätverk 
av företagets chefer. Det ligger på chefernas ansvar att kommunicera kunskap till sina anställda 
om den väg en idé som ska gå. För att detta ska ske krävs det också en vilja från chefernas håll 
att aktivt göra detta.  

4.2.5 Sammanfattad empiri  

• SVT använder sig av mässor och studiebesök samt behovsstyrd utbildning för att öka 
kunskapen hos och inspirera sina anställda. 

• Företaget arbetar inte aktivt med att stimulera kreativiteten hos anställda utan litar på att 
bilden av ett generellt kreativt företag räcker för att idéer som uppfyller behoven ska 
komma fram. Det finns, enligt dem själva, tendenser och viljor att införa mer 
kreativitetsfrämjande åtgärder.  
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• För att hantera idéer använder sig SVT av en metod där kontakt tas med närmast 
överordnande chef som sedan tar idén vidare till VU. Under hela processen är behovet 
för verksamheten alltid i fokus och beaktas.  

• SVT litar till avdelningschefer när det gäller att informera anställda om hur 
idéhanteringsprocessen ser ut.  

 

5 Analys  
I analysen som presenteras här jämförs empirin från den empiriska undersökningen med 
befintlig teori som togs fram i litteraturstudien. De kopplingar som görs utgår i huvudsak från att 
företagen vill förbättra sin innovationskraft. 

 

5.1 Sammanställda metoder 
De metoder som identifierats i empirin sammanställs för att tydligare precisera hur företagen 
arbetar inom området. För en tydligare bild av idéhanteringsprocessen på 3M illustreras denna i 
Figur 2. 

 
Figur 2. Illustration av 3M:s idéhanteringsprocess 

För en tydligare bild av idéhanteringsprocessen på 3M illustreras denna i Figur 3. 

Idé 

SOI 

Kontaktnät via 
chef 

Stipendier 
 

Idéutvärderin  
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Figur 3. Illustration av SVT:s idéhanteringsprocess 

De sammanställda metoder som identifierats att företag använder för att integrera anställda i 
framtagandet av nya idéer till produkter, tjänster och processer från delstudiens empiri 
presenteras i Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar de metoder 3M och SVT aktivt använder för att integrera anställda i 
framtagandet av nya idéer till produkter, tjänster och processer. 

Metod 3M SVT 

Kunskapsnätverk 

Nätverk där idéer förädlas genom kunskapsutbyte  
•  

Personliga resurser 

Anställda erbjuds resurser (tid, pengar) för att utveckla sina idéer 

•  

Erkännande 

Trigga viljan att komma med idéer genom t ex priser för bra arbete 

•  

Via chef 

Närmsta chef hanterar idéer från anställda och hjälper till med förädling av 
idén 

• • 

Idé Chef 
VU + process-

förvaltare 
 

 

Idéutvärdering 

(behovsstyrt) 
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Skapa medvetenhet 
Anställda blir medvetna om att deras idéer värdesätts av företaget,  
  - via introduktion 
via introduktionskurs 
  - via chef 
via chef 

 

• 

 

• 

 

 

• 

Mässor 

Anställda inspireras till idéer genom att skickas på mässor 
 • 

Öppen/kreativ verksamhet 

Företaget ser det som att öppenhet inom företag tillåter anställda att komma 
med idéer 

• • 

Kundkontakt 

Anställda blir kreativa och kommer på idéer genom att identifiera kundbehov. 
•  

Idéregistreringsbas 

Databas där anställda kan skicka in sina idéer. 

•  

• fylld ruta innebär att företaget aktivt arbetar med metoden   

 
5.2 3M 
3M är ett kommersiellt företag som är beroende av kontinuerlig innovation för att ligga i framkant 
av marknaden. De uttrycker själva att de är ett kreativt företag där lyhördheten för innovation är 
stor. 

5.2.1 Hur företaget lägger en bas för skapandet av idéer 

I Neyer m fl. (2009) rekommenderas det till företag att fokusera på de sociala interaktionerna 
mellan anställda för att kunna använda den kunskap, framförallt inom expertgrupper, som finns 
inom företag. Det ”Tech Forum” som 3M använder sig av för att anställda ska kunna dela 
kunskap och erfarenheter med varandra ligger i linje med detta. Det sker en form av digital 
social interaktion där anställda över hela världen kan dela och diskutera information. Detta 
bidrar enligt Bakker m fl. (2006) till att öka värdet på idén. Att ha stora kunskapsnätverk som 3M 
arbetar med anses viktigt för individen av Zhang och Begley (2011). Den diskussion som sker är 
en form av feedback mellan kollegor vilket är i linje med det Dahling m fl. (2012) beskriver som 
viktig del i att förbättra relationer inom företaget samt för att nå uppsatta mål. Detta forum kräver 
dock mer eller mindre formella idéer och ett engagemang för att utnyttjas. En 
utvecklingsmöjlighet till detta skulle då vara, i linje med det Bakker m fl. (2006) beskriver, att ha 
ett uttalat socialt forum där anställda mindre formellt kan diskutera sitt arbete. Detta skulle vara 
ett medel för att öka kreativiteten hos de anställda då studien även tar upp att kreativitet 
mestadels är en social process.  

5.2.2 Hur förtaget skapar en kreativ miljö 

3M har en tydlig hantering av idéer och en strukturerad innovationsprocess med ett specifikt 
syfte för innovationen vilket enligt Neumann m fl. (2011) krävs för att innovation ska ske. 
Företaget ger anställda på teknikavdelningen ”fri kreativ tid”, vilket är i enighet med det 
Bharadwaj och Menon (2000) beskriver som en tydligt uttalad metod från organisationens sida 
till att uppmuntra anställda till innovativt arbete. De forum de har för att dela kunskap inom 
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företaget är även det en metod i linje med det Bakker m fl. (2006) beskriver för att uppmuntra till 
innovativt arbete och alstra en kreativ miljö där inspiration till nya idéer kan fås. I motstridighet 
till det Thamhain (2003) beskriver som en faktor till att främja innovation arbetar företaget inte 
med att ha kreativitetsfrämjande arbetsmiljöer för de anställda. De stipendier anställda på 3M 
kan söka för sina idéer och den ”fri kreativ tid”, som ges till anställda är exempel på resurser 
som enligt Ekvall och Ryhammer (1999) ökar möjligheten till utveckling av idén.  

3M:s arbete med ”Innovation Center”, där tekniker går med kunder och diskuterar tekniker, ger i 
enlighet med De Jong och Den Hartog (2007) teknikerna en möjlighet till att komma med idéer 
då ouppfyllda kundbehov och problemråden kan identifieras. Att involvera kunden i 
innovationsprocessen beskrivs även av Bossink (2004) som en faktor som ökar 
innovationsförmågan hos individen. De priser 3M delar ut till anställda är enligt Yukl (2002) ett 
erkännande till de anställda för ett bra arbete. Detta erkännande kan även det, enligt De Jong 
och Den Hartog (2007), trigga idégenereringen.   

5.2.3 Metoder företaget använder för att fånga upp anställdas idéer 

Det idéhanteringssystem, SOI, som 3M använder har fokus på att koppla in rätt kunskap till 
idén. Det skapas ett kontaktnät kring idén vilket enligt Bakker m fl. (2006) ökar chansen att den 
tas till utveckling. Den andra vägen som en anställd kan gå, via sin chef, ställer enligt Nijhof m fl. 
(2002); De Jong och Den Hartog (2007) krav på chefen att vara lyhörd för idéer och erkänna 
anställdas innovativa bidrag, oavsett idéns potential, för att de ska vilja fortsätta komma med 
idéer. 

5.2.4 Företagets förmedling av idéhanteringsmetoder till anställda 

3M har en introduktionskurs för nyanställda där de får information om den ”fri kreativ tid” som 
finns och ges exempel på framgångrika personer som utvecklat idéer inom företaget. På detta 
sätt gör 3M de anställda medvetna om att de tycker det är viktigt att de kommer med idéer, 
vilket enligt Shalley and Gibson (2004) ökar sannolikheten för att anställda kommer att komma 
med idéer.   

 

5.3 SVT 
Att SVT är ett public service företag genomsyrar deras innovationsstruktur då det är stort fokus 
på att resurser går till rätt saker.  Det är ett företag som inte är vinstdrivet och inte är i behov av 
den kontinuerliga innovation som krävs av kommersiella företag för att de ska ligga i framkant 
på marknaden. Då majoriteten av artiklarna som studien bygger på utgår från att innovation 
krävs för företagets överlevnad kan det argumenteras för att dessa inte gäller SVT. I denna 
rapport utgås det dock från att dessa kan appliceras på SVT också.  

5.3.1 Hur företaget lägger en bas för skapandet av idéer  

En del anställda på SVT skickas till mässor för att inspireras till lösningar på behoven. Utöver 
detta görs inget aktivt för att öka kunskapen hos anställda. Det finns inga diskussionsforum för 
hela företaget, inga gemensamma plattformar där information och kunskap kan delas och 
diskuteras. Detta är motstridighet till det Bakker m fl. (2006) beskriver om kunskapsutbyte för att 
öka värdet på idéer och chansen till att de utvecklas. En utveckling av diskussionsforum skulle 
även öka feedbacken mellan anställda vilket Dahling m fl. (2012) beskriver som en viktig del i att 
nå uppsatta mål och förbättra relationerna inom företaget. 

5.3.2 Hur förtaget skapar en kreativ miljö 

Anställda på SVT har begränsad tillgång till resurser för att utveckla sina idéer. Det är enligt 
Ekvall och Ryhammer (1999) viktigt att det finns möjlighet till resurser då resurser som finns 
tillgängliga för anställda ger en positiv verkan på utvecklingen av idén. Att det då exempelvis 
krävs flertalet godkännande från chefer för att en anställd ska få bygga en prototyp i en verkstad 
är något som verkar negativt på idéns utveckling. Möjligheten till att ha fri kreativ tid är något 
som SVT har provat på sin interaktiva avdelning i form av ”Hack Day”, fri kodning. Företaget har 
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undersökt möjligheten att införa liknande metoder för fler avdelningar i avsikten att frigöra den 
kreativa kraften hos anställda. 

SVT:s behovsinriktade innovationsprocess gör att ingen fokus läggs på kunden utan på 
verksamheten. Att involvera kunden i innovationsprocessen skulle i linje med det Bossink 
(2004) beskriver öka innovationsförmågan hos de anställda.  

Företaget beskriver att de arbetar i en kreativ verksamhet. Vid intervjun hade de dock svårt att 
definiera vad detta innebar rent praktiskt. Genom att implementera ”Learning Orientation” i 
företaget skulle en mer uttalad metod för kreativ företagskultur erhållas. Med ”Learning 
Orientation” skulle, i linje med det Cantalone m fl. (2002) beskriver, företaget öka sin 
innovationsförmåga och prestanda genom att inom organisationen skapa en vilja att lära sig, en 
delad vision, en öppenhet och möjligheter för kunskapsdelning. 

 

 

5.3.3 Metoder företaget använder för att fånga upp anställdas idéer 

Den behovsfokusering som finns inom SVT gör att idéer som inte ligger inom behoven ej tas i 
beaktning. Detta kan uppfattas från anställda som att företaget inte uppmanar till innovativt 
tänkande vilket är i motstridighet till det Bharadwaj och Menon (2000) beskriver som sätt att 
inspirera till alstrandet av nya idéer. Bharadwaj och Menon beskriver även att det är viktigt från 
företagets sida att uppmuntra till innovativt arbete genom exempelvis kreativa miljöer för att 
inspirera till alstrandet av nya idéer vilket SVT inte gör. Det tas även upp att anställda inte ska ta 
egna vägar med idéer då detta tar upp resurser i onödan. Om detta uppfattas från anställdas 
håll som att företaget inte vill ha idéer minskar enligt Shalley och Gibson (2004) sannolikheten 
att de kommer komma med idéer. Men att de metoder SVT använder för att fånga upp idéer är 
strukturerade och behovsstyrda kan anses ge innovationen ett specifikt syfte vilket, enligt 
Neumann m fl. (2011), bidrar till att innovation sker. SVT:s behovsinriktning kan alltså anses 
verka både positivt och negativt för innovationen i företaget.  

För att en idé ska bearbetas hos VU krävs det att en närmsta överordnande chef har varit 
inblandad i förädling av idén.  Det faller då ett ansvar, i enighet med det De Jong och Den 
Hartog (2007); Nijhof m fl. (2002) beskriver, på chefen att vara lyhörd och erkänna innovativa 
förslag från anställda, oavsett om chefen själv håller med om idéns potential, för att trigga 
individens framtida idégenerering. Detta erkännande kan SVT åstadkomma genom att införa 
exempelvis priser, privata budgetar etc. i linje med det Yukl (2002) föreslår. Om den anställde 
istället måste övertyga chefen och andra om dess potential kan det enligt Nijhof m fl. vara 
förödande för den individens framtida idégenerering. Den hantering av idéer som sker kan ses 
som hierarkisk vilket är i motstridighet till det som Bossink (2004) beskriver som 
innovationsfrämjandet.  

5.3.4 Företagets förmedling av idéhanteringsmetoder till anställda 

SVT litar till avdelningschefer att förmedla företagets idéhanteringsmetoder till de anställda. För 
att detta ska ske krävs en vilja från chefernas håll att aktivt göra det. Om detta inte sker, och 
anställda saknar medvetenhet om att företaget vill ha idéer från dem fås en lägre sannolikhet att 
innovation kommer att ske från dessa enligt (Shalley and Gibson, 2004). 

 
5.4 Jämförelse mellan 3M och SVT 
Innan en jämförelse mellan 3M och SVT kan göras är det relevant att poängtera vissa skillnader 
mellan företagen. 3M drivs till skillnad från SVT i kommersiellt syfte. SVT:s fokus ligger i att 
uppfylla de behov som finns i och med att de är ett public service företag.  Det finns inga direkta 
behov av att konkurrera med andra företag om att få kunder. Detta behov har 3M och deras 
konkurrenskraft fås genom kontinuerlig förbättring, genom innovation. På grund av 3M:s behov 
av kontinuerlig innovation lägger de mer resurser på detta då det är kritiskt för deras 
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överlevnadsförmåga som företag. SVT är inte i samma behov av att ha kontinuerlig innovation 
och behöver därför inte lägga stora resurser på det. 

I enlighet med Bharadwaj och Menon (2000) skulle SVT om de satte in mer resurser, likt 3M, 
från organisationsnivå för att uppmana till innovativt arbete, genom kreativa miljöer och 
metoder, bidra till att inspirera till fler idéer från anställda. 3M arbetar med en icke-hierarkisk 
struktur jämfört med SVT:s mer hierarkiska. Detta ger, enligt Bossink (2004), 3M en ökad 
innovationsförmåga jämfört med SVT. 

SVT skulle enligt Bakker m fl. (2006) öka sina chanser till innovation om det skapades ett 
idéhanteringssystem med metoder för att koppla in kunskap till idén, likt 3M:s SOI. Bakker m fl. 
säger även att utan en systematiserad inkoppling av kunskap finns risken att endast personer 
med stort kontaktnät får igenom idéer vilket kan bli fallet på SVT då de saknar detta.  

3M arbetar med kunder för att få idéer vilket Bossink (2004) säger ökar innovationsförmågan 
medans SVT i huvudsak arbetar med verksamhetens behov. Båda sätten ger, enligt De Jong 
och Den Hartog (2007), anställda möjlighet till att komma med idéer genom att exempelvis 
identifiera problem i arbetsmetoder eller ouppfyllda kundbehov.   

 

5.5 Jämförelse inom studie 
Skillnader och likheter mellan alla medverkande företag i studien tas här upp. Ibland gäller det 
en generell iakttagelse mellan företagen och ibland behandlas endast några av företagen. 

5.5.1 Chefers inblandning 

En rödtråd genom alla medverkande företags sätt att hantera idéer från anställda är hur den 
närmsta överordnande chefen är involverad. Den chefen används ofta som en person att bolla 
sina idéer med för den anställde, ibland som den första kontakten och ibland efter diskussioner 
med andra anställda. I chefens uppgift ingår då bland annat att skapa ett kontaktnätverk för att 
förvalta och hantera idén vidare. På exempelvis Telia Sonera, se Bilaga 2.f, är egentligen det 
enda sättet de arbetar med idéuppfångning via chefer. Där utbildas ledarna i att vara lyhörda 
och kunna ta tillvara på idéer från anställda vilket enligt De Jong och Den Hartog (2007) triggar 
innovationsviljan hos anställda. Denna utbildning av chefer är något som andra företag kan ta 
efter för att öka chansen till att chefens iblandning i idéhanteringen blir gynnande. Thamhain 
(2003) och Sarros m fl. (2008) trycker också på vikten av ett bra ledarskap har inverkan på 
resultatet av innovationen.  

Inom flera av de medverkande företagen i studien blev det klart att det även ligger ett ansvar på 
avdelningschefer att kommunicera ut kunskap om hur idéhanteringsprocessen ser ut för de 
anställda. Detta sker på olika sätt inom företagen. Exempelvis 3M som förlitar sig till stor del på 
kommunikation mellan anställda skulle, likt Elektrolux (se Bilaga 2.c), kunna använda ett 
inkörningsprogram för nyanställda där en form av checklista finns för att säkerställa att alla 
processer är utlärda. På detta sätt skulle 3M kunna öka chansen att en medvetenhet hos de 
anställda finns om vilka möjligheter de har. Detta ökar också chansen att anställda blir 
medvetna om att företaget värdesätter idéer vilket enligt Shalley och Gibson (2004) ökar 
sannolikheten att de kommer att generera idéer. 

5.5.2 Idéhantering 

Fem av sju medverkande företag arbetar, i enlighet med det Neyer m fl. (2009) presenterar, 
med någon form av registreringssystem för idéer. Det är dock sällan frågan om den typ av 
”enkla” förslagslåda som artikeln behandlar. Utan oftast databaserade system med ordentlig 
utvärdering av inkomna idéer i motstridighet till den bristfälliga utvärderingen Neyer m fl. 
beskriver. Den inkoppling av kunskap som sker kring idéerna för att förädla dem samt avgöra 
om idén är god ökar möjligheten till vidareutveckling enligt Bakker m fl. (2006). 

En likhet som finns mellan flera av företagen är att de konstaterar att den anställde själv måste 
vara driven och bra på att sälja sin idé inom företaget för att den ska växa. Vilket ligger i linje 
med vad Bakker m fl. (2006) konstaterar. Det krävs att personen med idén inte bara är kreativ 
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och kommer med idéer utan också att denne har ett affärstänk samt en förmåga att engagera 
andra. Utan detta är sannolikheten stor att en idé aldrig blir något mer än bara en idé. Vissa av 
företagen tillhandahåller olika hjälpmedel för att stötta personen i att få sin idé att växa men 
dessa kräver fortfarande att det finns en inre innovationskraft hos personen. Vid 3M kan 
exempelvis en individ lägga in idéer i SOI men sen behövs ett engagemang från personen i att 
skapa ett nätverk kring idén och driva den framåt. Alternativet att någon annan tar över ens idé 
och driver den vidare kräver också att personen klarar att sälja in idén så att någon vill driva den 
vidare. Dessa krav på idégeneraren att övertyga andra om idéns potential kan enligt Nijhof m fl. 
(2002) vara förödande för den personen framtida vilja att komma med idéer. 

5.5.3 Kreativitet 

Generellt utifrån studiens empiri kan det konstateras att majoriteten av företagen arbetar i linje 
med det De Jong och Den Hartog (2007); Unsworth och Parker (2003) beskriver som metod för 
företag att bli mer innovativa och öka företagets prestanda. Genom att kapitalisera på samtliga 
anställdas förmåga att vara innovativa och låta dem starta innovation genom att utforska 
möjligheter samt generera idéer.  

I studien kan det urskiljas en tendens att det inom framförallt produktintensiva företag med 
relativt högt teknikinnehåll arbetar med stora nätverk där kunskapsspridning kan ske. Detta 
tillsammans med att även kunskapsutbyte på individnivå prioriteras är något som Zhang och 
Begley (2011) beskriver som innovationsfrämjande för individen. 

3M har som enda medverkande företag i studien ”fri kreativ tid” avsatt för anställda där de kan 
utveckla sina egna idéer. Varför exempelvis Electrolux inte använder sig av detta är för att de 
anser att det ligger inom deras anställdas normala arbete att arbeta med nya idéer. Varför det 
anses som en bra lösning på 3M och inte på Electrolux är svårt att svara på. I Nijhof m fl. (2002) 
uppmanas det till att anställda ska tas ifrån sina vanliga arbetsuppgifter för att helt kunna 
fokusera på utveckling och implementering av sin idé. Med de 15 % fri arbetstid som de har på 
3M får den anställde en möjlighet att utveckla sin idé och samtidigt göra sina vanliga 
arbetsuppgifter 

SVT som arbetar väldigt behovsinriktat med sin innovation för att inte lägga resurser på 
innovation som ligger utanför deras behov skulle som en start för att införa nytänkande 
innovation kunna börja använda ”Crowd Sourcing”, likt Electrolux, se Bilaga 2.c. I ”Crowd 
Sourcing” får alla anställda komma med förslag till ett specifikt problem och för hela projektet 
finns en avsatt budget. På detta sätt kan SVT avsätta en bestämd budget, resurs, för att få 
nytänkande idéer från hela företaget utan att resurserna som krävs blir för stora.  
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6 Diskussion 
Här presenteras diskussion kring de områden som behandlats i rapporten samt diskussion om 
förbättringsmöjligheter av arbetet som förts i studien.  

 

6.1 3M 
Genom att idégenereraren tidigt registreras som upphovsman till idén i alla 3M:s processer 
undviks svårigheter kring vem som är upphovsman till idén. Denna metod möjliggör den öppna 
kreativa verksamheten som önskas, med öppen kommunikation mellan medarbetare och inom 
företaget. På detta sätt tillåts idén att växa utan hinder.   

Det är intressant att 3M endast applicerar ”fri kreativ tid” på tekniker och inte på alla anställda. 
Det är ett teknikfokuserat företaget och det finns inte lika stort intresse av att förbättra 
exempelvis arbetsprocesser och marknadsföringstekniker. Detta kan anses som ett konstigt 
tillvägagångssätt då företaget har ett stort antal produkter som sannolikt skulle kunna förvaltas 
på ett effektivare sätt. Om företaget uppmuntrade alla anställda till att komma med innovativa 
idéer och erbjöd samma resurser till alla skulle en större total innovationskraft uppnås.  

3M känns som ett företag som skulle kunna ha mer kreativa verktyg för sina anställda, 
exempelvis 3D-printer, då det är en stor fokus på att utveckla nya produkter. Men företaget 
arbetar mestadels med innovation av redan existerande tekniker och kombinerar dessa för att 
skapa nya produkter. För denna avsikt är de resurser som finns goda och exempelvis de 
innovationscenter som finns är ett kreativt verktyg för teknikerna.  

För att sprida kunskap om idéhanteringsmetoder förlitar sig företaget på kunskapsspridning 
mellan anställda. I intervjun med 3M framkom det att avdelningschefen själv i vissa fall inte var 
medveten om hur processen såg ut. Denna chef var relativt nyanställd, sedan ett halvår tillbaka, 
på företaget och har alltså inte kunskap om hela processen än. Frågan här är hur lång tid det 
tar innan en nyanställd erhålls blir medveten via denna metod och i vilken utsträckning det krävs 
ett engagemang från den nyanställda att själv ta kontakter och utbilda sig själv. Saknas detta 
engagemang och företaget förlitar sig på att chefer ska utbilda anställda i hur processerna ser ut 
finns en risk att den anställde aldrig nås av denna information. 

 

6.2 SVT 
SVT säger själva att de vill kunna applicera idéer på hela företaget för att alla enheter ska 
arbeta så lika som möjligt. Med digitala diskussionsforum där alla anställda kan lägga in idéer 
och diskutera dem med personer från hela företaget skulle troligen idéer utvecklas som har en 
större chans att kunna appliceras på hela företaget då en större massa involveras i att förädla 
idén.  

Att företaget har innovation som är behovsbaserad och att de uttryckligen säger att 

”vi har en och samma tratt för behov och idéer” 

gör att nytänkande idéer får svårt att komma fram. Detta är dock beroende av snävheten i 
behoven. Det blir hur innovativa behoven är som styr hur innovativa lösningar som kan uppfylla 
dem. Vill företaget behålla sitt system men ändå ta fram nytänkande idéer bör en utveckling ske 
i form av att göra behovsgenereringen innovativ och nytänkande.  

SVT uttryckte att de såg sig själva som ett kreativt företag. Exakt vad detta innebar hade de 
svårt att definiera men de uttryckte det som att de var lyhörda för nya idéer och hade en öppen 
kommunikation inom företaget. Med denna typ av företagskultur skulle troligen en 
systematiserad inkoppling av kunskap till idéer, innan de går till VU, bidra till en bredare 
idégenerering på företaget. Med dagens system finns det en risk att endast idéer från starka 
individer med stort kontaktnät inom företaget, som enkelt får medhåll för sina idéer, går till 
utveckling. 
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6.3 Jämförelse 3M och SVT 
SVT arbetar med en mer traditionell organisationsstruktur med avdelningar och 
avdelningschefer där idéer hanteras och godkänns av närmsta överordnande chef innan den 
tas vidare till VU för att bearbetas. Med en öppnare struktur, likt den på 3M, där chefers 
inblandning är prestigelös och valbar för den anställde finns det utrymme för idéer att växa till 
sig. Då kan idéer utvecklas innan de går till en kommitté som beslutar om företaget ska gå 
vidare med idén eller inte. Med strukturen som finns på SVT finns risken att idéer avslås i ett 
tidigt skede av en chef för att de inte var tillräckligt välarbetade och därmed riskerar goda idéer 
försvinna.  

Det går att argumentera för att den modell SVT har med behovsstyrd innovation passar för ett 
statligt, icke vinstdrivet, företag. Modellen gör att de endast lägger resurser inom de områden 
där det behövs för verksamhetens bästa. De utvecklar inte idéer som är ”onödiga” för företaget 
utan personalen erbjuds en möjlighet att komma med lösningar som uppfyller de behov som de 
själva satt upp. 3M är, som kommersiellt bolag, i behov av innovation och att en kund ska köpa 
deras produkter. Därför är deras mera kundinriktade innovation i enlighet med vad de vill 
åstadkomma. På det sättet kan tekniker generera idéer som ligger i linje med det kunden 
efterfrågar. 

 

6.4 Studien 
Den insamlade empirin i studien visar att de medverkande företagen i vissa avseende arbetar 
lika och i andra olika. Det vanligaste förekommande är att det finns en fokus på chefers roll i att 
engagera, inspirera och göra anställda medvetna om att företaget eftersöker deras idéer. De 
flesta av företagen är direkt beroende av chefer i sin innovationsprocess. Företagen är 
medvetna om detta men hur aktivt arbetet med chefens roll är skiljer sig. Vissa utbildar sina 
chefer i det specifika avseendet att bli bättre på att hantera innovation. Medans andra företag 
mer ser det som en del i chefens roll och något som ska finnas i chefens kompetens utan att 
försäkra sig om att den verkligen gör det. Genom att aktivt arbeta med chefers 
kompetensutveckling inom området innovation kan förmodligen en bredare och starkare 
innovationskraft infinna sig i företaget samt en större innovationsvillighet hos de anställda.  

 

6.5 Förbättringsmöjligheter 
Efter genomförd studie kan det konstateras att vissa saker kan förbättras för att erhålla en mer 
relevant empiri vid intervjuerna. Genomförs en förstudie på företag i ett tidigt stadium i arbetet 
kan det identifieras vad företag aktivt arbetar med inom området. Då kan en relevant 
frågeställning formuleras som innefattar det företag verkligen arbetar med. En förstudie skulle 
även ge en förbättrad möjlighet att välja företag till studien som aktivt arbetar med det som 
studien avser att undersöka. Detsamma gäller respondenterna, att de har den kunskap som 
krävs för att ge relevanta svar kontra frågeställningen. En förstudie gjordes inte i denna studie 
på grund av tidsbrist.  
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7 Slutsatser 
De slutsatser som dras utifrån delstudien och studien presenteras i detta avsnitt.  

 

7.1 Slutsatser – delstudie 
• Det identifierades åtta metoder 3M aktivt använder för att integrera anställda i 

framtagandet av nya idéer till produkter, tjänster och processer:  

- Kunskapsnätverk 

- Personliga resurser 

- Erkännande 

- Via chef 

- Skapa medvetenhet 

- Öppen/kreativ verksamhet 

- Kundkontakt 

- Idéregistreringsbas 

• Det identifierades fyra metoder SVT använder för att integrera anställda i framtagandet 
av nya idéer till produkter, tjänster och processer: 

- Via chef 

- Öppen/kreativ verksamhet 

- Skapa medvetenhet 

- Mässor 

• 3M:s metoder är riktade mot att uppfylla kundens behov, i SVT:s metoder finns istället 
en fokus på verksamhetens behov.  

 

7.2 Slutsatser - studie 
• Att företag använder metoder för att integrera anställda i framtagandet av nya idéer till 

produkter, tjänster och processer räcker inte. En individ måste själv vara driven och 
kunna engagera andra och företaget i utvecklingen av dennes idé. Utan detta är det 
stor chans att idén aldrig utvecklas.  

• Närmsta överordnande chef har en kritisk roll i de metoder som innovationsprocessen 
har för att uppmuntra, återkoppla och hantera idéer från de anställda.  

• Att skapa kontaktnät, oftast via närmsta överordnande chef, där rätt kunskap finns för 
att utveckla idén är en viktig del i företagens metod att hantera idéer från anställda. 

• De registreringsbaser som finns för idéer har en god utvärdering av inkomna idéer.  

• Aktivt arbete med metoder för att skapa fysiskt kreativa miljöer är inte något företagen 
lägger fokus på. 
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8 Rekommendationer 
Hur innovation kan skapas från personer som endast är kreativa och saknar en förmåga att 
affärsmässigt förvalta den inom och utom företaget är något att forska vidare på. Det är även 
intressant att studera hur anställda upplever de metoder som företaget använder för att trigga 
deras vilja till att bidra med idéer. Påverkas de positivt eller negativt av dem?  

Den rekommendation som ges till företag är att fokusera på utbildning av chefernas kompetens 
gällande att hantera och förvalta idéer från de anställda då chefens roll är central i denna del av 
innovationsprocessen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Bilaga 1 innefattar den intervjuguide som användes vid intervjuandet av företag för insamlande 
av empiri till studien.  

 

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? 

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.) 
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• 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. Empiri - studie  
Här presenteras sammanfattad empiri från de sex övriga intervjuerna som genomfördes för 
studien. De presenteras i Bilaga 2.a-f. 

 
Bilaga 2.a 3M 
Som anställd på 3M har man 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 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” kan man även 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 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.  

 
Bilaga 2.b Designit 
Designit är ett konsultföretag med drygt 290 anställda, varav cirka 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 Designit arbetar de tillsammans i 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. Anställda som kommer med en idé kan 
då förmedla den till sin chef utan problem. Det finns också en öppenhet mellan projekten och de 
anställda går dagligen runt för att kolla på varandras projekt. De får då feedback från kollegor 
vilket Daniel menar är en viktig del i att vara en bra designer, att kunna hantera 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 
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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. 
 
Bilaga 2.c Electrolux 
Electrolux 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.  

Electrolux 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. Electrolux 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 Electrolux, 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. Electrolux 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 arbetades med vid intervjutillfället. Förutom den storsatsningen 
använder de sig av så kallade ideations som är mindre och oftast inom olika avdelningar. De 
kan till exempel vara marknadsdrivna, där de får ett konkret problem som skall lösas. Anställda 
kan alltid gå till närmaste chef för att förmedla en idé som de tror på. 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 
inlärningsprogram för nyanställda, och eftersom företagskulturen på Electrolux är tydlig är alla 
som jobbar på deras kontor väl medvetna om deras metoder enligt Rask. De anställda som 
jobbar på exempelvis fabrikerna har antagligen inte samma medvetenhet, men de har andra 
möjligheter att framföra sina idéer, då framför allt till sina chefer. 

 
Bilaga 2.d Findus  
På företaget har man etablerat stark 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 man 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 man inte har några grunder för att skapa ett 
exempelvis forum för informationsspridning eller kunskapsspridning för alla anställda och där 
man 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 samlar 
man in alla idéer. 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.  
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För anställa utanför innovationsforumet är resurserna knappt. Det finns inga formaliserade 
utbildningar för kreativitetsökning för hela företag. Anställda utanför vänder sig till innovation- 
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 inte sägs fyllt sin funktion. Anställda 
som kommer med idéer och som får avslag får reda på detta, oftast direkt. Återkopplingen är 
relativt svag, men goda idéer premieras.  

 
Bilaga 2.e 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.  

 
Bilaga 2.f 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 
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nyanställd då ledarna ska se till att förmedla en företagskultur som vill framhäva nya idéer och 
förslag.  
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