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Sammanfattning	

Innventia	AB	är	 ett	 forskningsinstitut	och	har	 sedan	1940-talet	 tjänat	 som	ett	 kompetens-	
och	 forskningscentra	 för	 skogsindustrin.	 Brist	 på	 idéer	 har	 det	 inte	 funnits	 då	 det	 finns	
många	kreativa	forskare	och	idéer	har	alltid	varit	av	största	vikt	för	Innventias	verksamhet.	
Under	våren	2013	implementerades	ett	IT-	stödd	idéhanteringssystem	för	att	hantera	idéer	
mer	 effektivt	 och	 försöka	 hitta	 nya	 forskningsområden.	 	 På	 sista	 tiden	 har	 kraven	 på	
samordning,	 överlapp	 och	 teambuilding	 ökat	 i	 takt	med	 att	 hitta	 nya	 forskningsområden,	
helst	med	 tvärkompetenser	 både	 internt	 och	 externt.	 Detta	 ställer	 nya	 krav	 på	 sättet	 att	
hantera	idéer.	

Syftet	 med	 studien	 är	 att	 kartlägga	 hinder	 och	 problem	 som	 finns	 inom	 IT-	 stödda	
idéhanteringssystem.	 Resultatet	 av	 studien	 förväntas	 underlätta	 och	 effektiviserar	
hanteringen	av	idéer	för	företag	som	använder	idéhanteringssystem.	

För	att	kartlägga	hinder	genomfördes	 litteraturstudie,	observationsstudie	samt	 interna	och	
externa	 intervjuer.	Totalt	 intervjuades	25	personer	och	 i	en	genomförd	enkätundersökning	
deltog	112	personer.		

Från	empirin	framgick	det	att	det	finns	många	olika	hinder	som	förekommer	gemensamt	för	
flera	företag.	Det	fanns	även	hinder	som	var	tidsberoende	och	som	försvinner	efter	en	tid	i	
idéhanteringssystemet.	 Det	 identifierades	 två	 stycken	 hinder	 som	 inte	 framgick	 i	
litteraturstudien	 och	 de	 andra	 hinder	 som	 kom	 fram	 under	 undersökningarna	 framgick	 i	
litteraturstudien.		
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Abstract	

Innventia	 AB	 is	 a	 research	 institute,	 and	 since	 the	 40th	 century	 it	 has	 served	 as	 a	
competence	 and	 research	 centre	 for	 the	 forestry	 industry.	 Lack	 of	 ideas,	 it	 has	 not	 been	
since	 there	 are	 many	 creative	 ideas	 and	 researchers	 have	 always	 been	 paramount	 for	
Innventia	 business.	 During	 the	 spring	 of	 2013,	 Innventia	 implemented	 IT-supported	 idea	
management	software	to	manage	ideas	more	effectively	and	explore	new	areas	of	research.	

The	 study	 aims	 to	 identify	 obstacles	 and	 problems	 that	 exist	 in	 IT-supported	 idea	
management.	Results	of	the	study	are	expected	to	facilitate	and	streamline	the	handling	of	
ideas	for	businesses	that	use	idea	management.	

To	 identify	 obstacles	 were	 literature,	 observational	 study,	 and	 internal	 and	 external	
interviews	 used.	 A	 total	 of	 25	 people	 were	 interviewed,	 and	 in	 a	 survey	 which	 was	
conducted,	participated	112	people.	

Empirical	 data	 revealed	 that	 there	 are	 many	 different	 obstacles	 that	 appear	 common	 to	
many	 enterprises.	 There	 were	 also	 obstacles	 that	 were	 dependent	 on	 the	 time	 and	
disappeared	after	a	period	in	the	system.	It	identified	two	obstacles	that	were	not	reflected	
in	the	literature	and	the	other	obstacles	that	emerged	from	the	companies	appeared	in	the	
literature.	
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1	Introduktion	

I	 detta	 kapitel	 presenteras	 examensarbetets	 bakgrund,	 syfte	 och	 en	 kort	 beskrivning	 av	
Innventia	AB	för	att	ge	en	förståelse	gällande	examensarbetets	uppkomst.	Avgränsningarna	
för	examensarbetet	samt	dess	disposition	redogörs	även	i	detta	kapitel.	

1.1	Bakgrund	

Att	 vara	 innovativ	 har	 blivit	 en	 av	 de	 viktigaste	 faktorerna	 för	 organisationer	 för	 att	
upprätthålla	 sin	konkurrenskraft	 (Tidd	et	al.	2002).	En	av	de	viktigaste	pelarna	 för	att	vara	
innovativ	 är	 organisationens	 förmåga	 att	 generera	 nya	 idéer	 och	 utnyttja	 dem	 effektivt.	
Utnyttja	dessa	idéer	och	försöka	utveckla	dem	till	innovationer	genom	att	hantera	processer	
har	det	senaste	tio	åren	fått	mycket	uppmärksamhet	(Dooley	&	O'Sullivan,	2000).	Forskare	
inom	 området	 har	 skrivit	 mycket	 om	 ”idea	 management”.	 Tillsammans	 med	 idea	
management	 har	 det	 även	 parallellt	 utvecklats	 IT-stödd	 idéhanteringssystem.	 Idag	 har	
nästan	alla	 stora	 företag	ett	 system	där	de	hanterar	och	utvecklar	 sina	 idéer.	Numera	har	
även	små	organisationer	blivit	attraherade	av	 IT-stödda	 idéhanteringssystem	och	börjat	gå	
över	till	nya	system	och	Innventia	AB	är	en	utav	dem	organisationerna.	

Innventia	AB	är	ett	forskningsinstitut	med	ca	220	anställda	som	grundades	på	1940-talet.	Det	
har	sedan	dess	tjänat	som	ett	kompetens-	och	forskningscentra	för	skogsindustrin.	

De	senaste	tio	åren	har	villkoren	för	svensk	skogsindustri	ändrats	en	hel	del.	Efterfrågan	på	
papper	 har	 minskat	 i	 takt	 med	 att	 den	 digitala	 världen	 breder	 ut	 sig	 och	 kraven	 från	
omvärlden	 ökar.	 Innventias	 verksamhet	 har	 blivit	 alltmer	 fokuserad	 på	 att	 titta	 på	
biobaserade	material	 i	 stället	 för	 enbart	 papper	 och	massa.	 Det	 finns	 även	 intresse	 i	 allt	
högre	grad	riktat	mot	att	hitta	nya	applikationsområden	i	andra	branscher,	eller	snarare	i	ett	
överlapp	mellan	skogsindustrin	och	andra	branscher.	

Som	tekniskt	forskningsinstitut	har	idéer	alltid	varit	av	största	vikt	för	Innventias	verksamhet.	
Eftersom	största	delen	av	institutet	består	av	kreativa	forskare	har	det	inte	funnits	brist	på	
idéer.	På	sista	tiden	har	dock	kraven	på	samordning,	överlapp	och	teambuilding	ökat	 i	takt	
med	att	hitta	nya	forskningsområden,	helst	med	tvärkompetenser	både	internt	och	externt.	
Detta	ställer	nya	krav	på	sättet	att	hantera	idéer.	

Innventia	 har	 köpt	 ett	 idéhanteringssystem	 från	 ”HYPE	 softwaretechnik”	 och	 det	 har	
implementerats	under	våren	2013	(se	Bilaga	1).	Målsättningen	var	att	idéer	från	olika	delar	
av	 institutet	 ska	 kunna	 bygga	 på	 varandra	 för	 att	 effektivare	 kunna	 hitta	 nya	
forskningsområden	och	dra	nytta	av	kompetenser	på	olika	håll	 i	 företaget.	 Inom	 Innventia	
har	namnet	på	idéhanteringssystemet	ändrats	till	InnMind.	

1.2	Syfte	

Projektets	syfte	är	att	kartlägga	hinder	som	finns	inom	IT-stödd	idéhantering.		
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Resultatet	 av	 studien	 förväntas	 underlätta	 och	 effektivisera	 hanteringen	 av	 idéer	 för	
företagen	som	använder	IT-	stödda	idéhanteringssystem.		

1.3	Avgränsningar	

Det	har	formulerats	följande	avgränsningar	för	att	underlätta	studien.	

• Externa	företag	som	undersöktes	jobbar	med	ett	IT	-stödd	idéhanteringssystem.	
• Företag	som	har	implementerat,	men	inte	har	lyckats	använda	systemet	som	önskat	

har	inte	undersökts.		
• Inga	intervjuer	efter	implementeringen	av	InnMind	har	genomförts	på	Innventia.	

1.4	Disposition	

För	 att	 ge	 en	 överblick	 på	 uppsatsen	 och	 göra	 det	 lättare	 för	 läsaren	 presenteras	 nedan	
kapitlens	huvuddrag	och	dispositionens	struktur.	

1. Inledning:	 I	 detta	 första	 och	 inledande	 kapitel	 presenteras	 examensarbetets	
bakgrund,	 syfte	 och	 en	 kort	 presentation	 av	 Innventia	 AB.	 Här	 beskrivs	 även	
examensarbetets	avgränsningar.		

2. Vetenskaplig	metod:	 I	detta	kapitel	beskrivs	hur	examensarbetet	genomfördes	och	
de	metoder	som	valdes	för	att	genomföra	det	praktiska.		

3. Litteraturstudie:	I	detta	kapitel	presenteras	litteraturstudien	som	ligger	till	grund	för	
examensarbetets	resultat.			

4. Empiri:	 I	 detta	 kapitel	 redogörs	empirisk	data	 från	 Innventia	 samt	externa	 företags	
intervjuer.	

5. Analys:	I	detta	kapitel	analyseras	det	empiriska	resultatet	med	hjälp	av	litteraturen.				
6. Diskussion:	 I	 detta	 kapitel	 diskuteras	 valet	 av	 metoder,	 examensarbetets	

genomförande	och	faktorer	som	kan	ha	påverkat	utvärderingen	av	olika	data.				
7. Slutsatser	 och	 rekommendationer:	 I	 detta	 kapitel	 presenteras	 slutsatser	 som	 är	

grundade	 på	 analysen	 och	 rekommendationer	 till	 företag	 som	 använder	
idéhanteringssystem.					
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2	Vetenskaplig	Metod	
I	 detta	 kapitel	 redogörs	 för	 hur	 studien	utformats	 utifrån	genomförandet	 av	de	 litteratur-,	
observation-,	enkät-,	och	intervjustudier.	Här	beskrivs	även	den	metodologiska	ansatsen	som	
är	grunden	till	analysen	samt	genomgång	av	studiens	kvalitet.	

2.1	Inledning	

Arbetsgången	för	att	samla	in	data	beskrivs	tydligt	och	klargörs	för	att	ge	läsaren	en	bild	av	
hur	resultaten	har	erhållits.	Fyra	olika	metoder	har	valts	ut	metoder	som	har	använts	under	
studien	för	att	samla	in	data	från	olika	vinklar.		

2.1.1	Fallstudie	
En	mindre	del	av	ett	större	system	undersöks	och	det	presenteras	som	om	det	representerar	
verkligheten	i	en	fallstudie.	För	och	nackdelarna	med	detta	är	att	hela	systemet	inte	behöver	
studeras	och	kan	begränsa	undersökningen	genom	att	titta	på	en	liten	del	av	hela	systemet.	
Den	delen	av	systemet	som	studeras	 inte	kan	representera	verkligheten	och	slutsatser	bör	
därför	 dras	 försiktigt	 (Ejvegård,	 2003).	 Det	 intervjuas	 ett	 mindre	 antal	 personer	 under	
examensarbetet	 som	 utgör	 en	 liten	 del	 av	 hela	 företaget	 och	 respondenterna	 som	
intervjuades	representerar	sina	företag.				

2.1.2	Komparation	
En	 komparationsstudie	 är	 när	 relevanta	 jämförelser	 görs	 mellan	 olika	 data	 för	 att	 hitta	
förklaringar	(Ejvegård,	2003).	 I	detta	examensarbete	jämfördes	företag	från	olika	industrier	
som	 har	 skilda	 erfarenheter	 från	 IT-stödda	 idéhanteringssystem.	 Även	 en	 jämförelse	
genomfördes	internt	inom	Innventia	för	att	kartlägga	olika	affärsområdens	upplevelser	kring	
idéer	och	arbetssätt.			

2.2	Metodik	

Det	 finns	 olika	 metoder	 för	 att	 samla	 in	 data	 och	 de	 vanligaste	 teknikerna	 är	 litteratur-,	
enkät-,	 intervju-	 och	 observationsstudie.	 I	 detta	 avsnitt	 presenteras	 de	 metoderna	 som	
användes	för	att	samla	in	data.	Även	en	kort	presentation	redogörs	för	hur	examensarbetet	
planerades	och	genomfördes.		

2.2.1	Tillvägagångssätt	
Examensarbetet	 var	 bestående	 av	 fem	 faser,	 dessa	 faser	 illustreras	 i	 Figur	 1.	
Planeringsrapporten	 tog	 sin	 början	 genom	 att	 en	 planeringsrapport	 skapdes	 och	 en	
litteraturstudie	för	att	förstå	sig	på	området	samt	bilda	bakgrundskunskap	kring	ämnet.		
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Figur	1	Projektets	genomförande	

För	att	samla	kunskap	och	 få	erfarenheter	om	 Innventias	 företagskultur	kring	 idéhantering	
genomfördes	en	webbaserad	enkätundersökning.	En	djupare	förståelse	för	hur	det	arbetas	
med	 idéer	 erhölls	 från	 interna	 intervjuer	 som	 genomfördes.	 Ett	 antal	 intervjuer	 med	
personer	från	olika	grupper	och	områden	handplockades	tillsammans	med	handledaren	på	
Innventia	för	att	få	en	helhetsbild	gällande	idéhantering.		

Nästa	fas	på	arbetet	bestod	av	att	samla	kunskap	och	få	erfarenheter	gällande	idéhantering	
från	 andra	 företag.	 Tillsammans	 med	 handledaren	 på	 Kungliga	 Tekniska	 Högskolan	
identifierades	fyra	olika	företag	där	intervjuer	med	företagsrepresentanter	genomfördes.		

En	 analys	 över	 arbetet	 genomfördes	där	 litteraturen	 användes	 för	 att	 analysera	 empiriska	
resultatet	från	alla	intervjuer	och	enkätundersökningen.			

2.2.2	Litteraturstudie	
Ett	 underlag	 från	 teorin	 skapades	 för	 att	 kunna	 få	 en	 djupare	 förståelse	 för	 och	 inom	
idéhantering.	 Sökandet	 av	 litteratur	 skedde	 bland	 annat	 på	Google	 Scholar,	 Wiley	 Online	
Library	och	andra	webbsidor.	Det	söktes	även	på	olika	biblioteks	databaser	efter	böcker.		

2.2.3	InnMind	projektgruppsmöten	
Under	 implementeringsfasen	 observerades	 InnMinds	 projektgruppsmöten.	 Under	
gruppmötena	 var	 det	 ungefär	 fem	 till	 sex	 personer	 som	deltog	och	mötena	 ägde	 rum	var	
tredje	 vecka.	 Under	 mötena	 antecknades	 viktiga	 noteringar	 och	 frågor	 ställdes	 till	
gruppmedlemmarna	angående	frågor	kring	implementeringen	av	systemet.		

2.2.4	Enkätstudie	
En	 enkätstudie	 genomfördes	 vid	 början	 av	 projektet	 och	 undersökningen	 genomfördes	
internt	 inom	 Innventia	 som	 var	 öppen	 för	 alla.	 Studien	 utfördes	 online	 med	 hjälp	 av	
Surveymonkey	 under	 perioden	 12/3-	 26/3	 2013.	 Det	 var	 totalt	 112	 av	 185	 personer	 som	
deltog	 i	 undersökningen,	 dock	 var	 det	 98	 av	 dem	 som	 svarade	 på	 alla	 frågor	 i	
undersökningen.	Svarsfrekvensen	för	enkätstudien	är	61	%	som	deltog	på	undersökningen,	
dock	 är	 det	 53	 %	 som	 fullständigt	 genomförde	 enkäten.	 Enkätundersökningen	 var	
konfidentiell	och	det	minskar	felmarginaler	som	uppstår	vid	en	enkätundersökningsreferens.				

Enkäten	 bestod	 av	 29	 stycken	 frågor	 och	 behandlade	 områden	 som	 bland	 annat	
idégenerering,	 idéhantering,	 förtroende	 mellan	 forskarna	 och	 om	 IT-stödda	
idéhanteringssystem	 (se	Bilaga	 2).	Målet	med	 undersökningen	 var	 att	 göra	 en	 kvantitativ	
undersökning	som	skulle	stödja	andra	undersökningar.			

Projekt-
etablering

Teori

Empiri

Analys

Presentation



	
	

	

8	

2.2.5	Intervjustudie	
För	att	undersöka	vilka	hinder	som	finns	inom	idéhantering	i	industrin	genomfördes	interna	
och	externa	intervjuer.		

Interna	Intervjuer	
Interna	intervjuer	genomfördes	på	huvudkontoret	som	är	lokaliserat	i	Stockholm.	För	att	få	
en	helhetsbild	från	hela	organisationen	har	det	identifierats	totalt	20	stycken	nyckelpersoner	
tillsammans	 med	 examensarbetarens	 handledare	 på	 företaget,	 Pia	 Wågberg.	 För	 att	
nyckelpersonerna	 skulle	 spegla	 organisationen	 valdes	 nyckelpersonerna	 jämnt	 fördelat	
mellan	affärsområden	och	utefter	deras	erfarenheter	och	positioner.	Dessa	intervjuer	skulle	
kunna	ses	som	ett	korrekt	urval	för	att	representera	Innventia.	Personerna	som	valdes	och	
intervjuades	var	en	blandning	av	gamla	forskare	som	har	jobbat	länge	på	Innventia	och	nya	
unga	forskare	samt	en	blandning	av	chefer	och	forskare	som	inte	har	några	anställda	under	
sig.	 Respondenterna	 från	 de	 interna	 intervjuerna	 har	 tidigare	 inte	 använt	 ett	 IT-stödd	
idéhanteringssystem	 och	 intervjuerna	 byggde	 på	 att	 undersöka	 företagskulturen	 kring	
idéhantering	och	identifiera	vilka	faktorer	som	kan	bli	ett	hinder.		

En	 semistrukturerad	 intervjuguide	 togs	 fram	 för	 att	 på	 ett	 systematiskt	 sätt	 utföra	
intervjuerna	(se	bilaga	3).	Jacobsen	(1993)	beskriver	att	det	är	en	metod	som	har	i	syfte	att	
undersöka	 respondenternas	 egen	 syn	 på	 ett	 vist	 område.	 Intervjuguiden	 behandlade	 tre	
olika	områden:		

§ Dagens	 idéhantering,	 frågor	 som	 bland	 annat	 behandlar	 hur	 företagen	 arbetar	
med	idéer	samt	hur	respondenten	hanterar	sina	egna	idéer.	

§ Hinder	och	problem	inom	idéhantering,	frågor	som	bland	annat	behandlar	hinder	
som	 respondenten	 upplever	 samt	 frågor	 kring	 motivation	 och	 förlitlighet	 inom	
organisationen.			

§ Nya	 idéhanteringssystemet	 InnMind,	 frågor	som	behandlar	om	respondenten	ser	
fram	emot	InnMind	och	vilken	typ	av	nytta	systemet	kan	göra	för	Innventia.	

Respondenterna	kontaktades	via	e-mail	och	de	fick	fylla	i	ett	tidsschema	efter	de	tider	som	
de	kunde.	För	att	försöka	få	med	allt	som	framkom	under	intervjun	spelades	konversationen	
in	 och	 antecknades.	 Intervjuerna	 pågick	 i	 30-60	 minuter	 vardera	 och	 utfördes	 under	
perioden	17/3-26/4	2013.			

Externa	Intervjuer	
För	 att	 få	 en	 bredare	 förståelse	 kring	 hinder	 inom	 idéhantering	 kontaktades	 fyra	 olika	
företag	 för	att	 genomföra	en	 intervju	med	vardera.	 Företagen	 som	kontaktades	var	aktiva	
inom	 olika	 industriområden	 och	 de	 hade	 olika	 mycket	 erfarenhet	 av	 IT-stödda	
idéhanteringssystem.	 Valet	 av	 företagen	 gjordes	 med	 tanken	 på	 att	 försöka	 identifiera	
idéhanteringshinder	 som	 framkommer	 inom	 olika	 industrier	 och	 företagets	 erfarenheter	
inom	 IT-stödda	 idéhanteringssystem.	 Även	 en	 intervju	 genomfördes	 med	
idéhanteringsleverantören	Hype.	

Nedan	presenteras	företagen	som	intervjuades	(se	Tabell	1).	Företagens	namn	kommer	inte	
att	nämnas	i	studien	och	har	istället	döpts	till	den	industri	vilket	företaget	är	aktiv	inom.			
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Tabell	1	Överblick	över	företagen	

Företag	 Användning	av	
idéhanteringssystem	sedan	

Verkstadsföretaget	 Början	av	2013	

Hygien-	och	skogsindustriföretaget	 Hösten	2012	

Telekomföretaget	 Sedan	2009	

IT-	företaget	 Sedan	2008	

	

En	semistrukturerad	intervjuguide	användes	under	intervjuerna	(se	bilaga	4).	För	att	försöka	
få	med	allt	 som	 framkom	under	 intervjun	spelades	konversationen	 in	och	 transkriberades.	
Intervjuerna	pågick	i	cirka	45-60	min	vardera	och	utfördes	under	perioden	10/4	-	3/5	2013.	

Intervjubearbetning	
För	att	erhålla	objektiva	och	ärliga	svar	från	de	intervjuade	personerna	har	det	valts	att	inte	
nämna	 några	 namn	 i	 rapporten.	 Personer	 som	 intervjuades	 refereras	 istället	 till	 som	
”respondent”	för	att	vara	neutral	och	bevara	konfidentialiteten.		

Intervjuerna	 sammanställdes	 samma	 dag	 som	 intervjun	 genomfördes,	 då	 informationen	
fanns	 färskt	 bevarad	 i	 minnet.	 Ljudinspelningen	 som	 spelades	 in	 under	 intervjun	 gav	
möjlighet	att	tolka	och	analysera	respondenternas	åsikter	i	efterhand.		

Dataanalys	
Intervjuerna	 analyserades	 genom	 att	 jämföra	 olika	 avdelningars	 och	 företags	 syn	 på	
idéhantering	 och	 de	 hinder	 som	 respondenterna	 upplevde.	 För	 att	 eliminera	 överflödigt	
material	 och	underlätta	 analysen	 skapas	 en	 tabell	 över	hinder	och	problem	 för	 att	 senare	
kunna	kategorisera	gemensamma	data.	Dataanalys	metoden	som	användes	 i	denna	studie	
ökar	 generaliserbara	 slutsatser	 då	 det	 systematiskt	 sökes	 efter	 ”cross-case”,	 mönster	 i	
studien	(Voss	et	al.	2002).	

Dataanalysen	över	enkät	resultatet	genomfördes	med	hjälp	av	Surveymonkeys	filtersystem.	
Frågor	med	bestämd	karaktär	 filtrerades	mellan	varandra	 för	att	 se	 skillnader	mellan	olika	
grupper.					

2.3	Analysmetodik	

Gustavsson	(2003)	beskriver	att	det	är	viktigt	att	i	en	tidig	fas	börja	tänka	på	hur	underlaget	
till	teori	och	empiri	ska	nås,	därefter	börja	fundera	på	vad	all	data	som	har	samlats	in	under	
studien	ska	resultera	i.	Att	hitta	artiklar	som	direkt	behandlar	hinder	inom	idéhantering	var	
svårt.	Artiklarna	som	har	studerats	behandlar	idéhanteringssystem	som	helhet	och	går	inte	
direkt	in	på	detaljer	om	hinder	som	finns	och	kan	förekomma.	Med	hjälp	av	artiklarna	som	
behandlar	olika	delar	av	idéhantering	försöktes	det	skapas	en	förståelse	av	varje.		



	
	

	

10	

	

Analysen	 genomfördes	 i	 tre	 steg	 och	 med	 hjälp	 av	 relevant	 litteratur.	 Först	 genom	 att	
analysera	 Innventia	 internt,	 därefter	 jämföra	 externa	 företag	 för	 att	 hitta	 likheter	 och	
olikheter	mellan	företagen	och	slutligen	analysera	Innventia	och	de	externa	företag	genom	
att	 jämföra	 det	 empiriska	 resultatet.	 Analysen	 har	 sedan	 använts	 som	 ett	 underlag	 till	
slutsatserna.	

2.4	Studiens	kvalitet	

För	kvalitetsbedömning	av	en	fallstudie	används	kriterier	som	validitet	och	reliabilitet.	Med	
validitet	 menas	 hur	 relevant	 studien	 är	 och	 om	 resultaten	 i	 en	 studie	 representerar	
verkligheten.	 Med	 reliabilitet	 menas	 om	 studien	 kan	 upprepas	 och	 åstadkomma	 samma	
resultat	genom	att	använda	samma	arbetssätt	och	undersökningsmetod.	Gustavsson	(2003)	
beskriver	att	 intervjustudien	eftersträvar	 till	 att	generera	data	 som	existerar,	det	är	viktigt	
att	bestämma	 i	 vilken	grad	 sanningen	 (validiteten)	har	upptäckts	och	om	de	data	 som	har	
erhållits	är	kontext	oberoende	i	vilken	den	har	framkommit	(reliabilitet).		

I	denna	studie	har	respondenternas	och	företagens	konfidentialitet	bevarats	för	att	erhålla	
ärliga	och	känsliga	svar.	 Intervjufrågorna	skickades	 inte	 i	 förväg,	vilket	eliminerar	risken	för	
att	 respondenterna	diskuterat	 frågorna	och	 svaren	med	varandra	 innan.	Det	 är	 inte	heller	
möjligt	att	erhålla	exakt	samma	resultat	vid	upprepade	intervjustudier,	då	semistrukturerade	
intervjuer	 användes	 som	 datainsamlingsmetod,	 men	 i	 helheten	 skulle	 samma	 slutresultat	
erhållas.	För	att	öka	reliabiliteten	i	studien	och	för	att	minimera	missförstånd	har	det	under	
intervju	tillfällen	både	antecknats	och	spelats	in	för	att	möjliggöra	analysering	och	tolkning	i	
efterhand.		

Den	 inre	 validiteten	 anger	 om	 resultaten	 i	 arbetet	 representerar	 verkligheten.	 Resultatet	
bygger	 på	 både	 respondenternas	 och	 författarens	 tolkningar	 av	 olika	 fenomen.	 Detta	
innebär	att	det	finns	risk	att	det	inte	återger	verkligheten,	utan	en	bild	av	hur	de	vill	att	den	
ska	se	ut.		

Den	 yttre	 validiteten	 anger	 hur	 generaliserbar	 studiens	 resultat	 är.	 Resultaten	 för	 denna	
studie	 kan	 i	 stor	 grad	 generaliseras	 för	 andra	 företag,	 men	 det	 finns	 flera	 faktorer	 som	
påverkar	och	gör	det	inte	är	möjligt	att	generalisera	direkt.	En	av	de	viktigaste	faktorerna	är	
företagskulturen,	 det	 vill	 säga	 företagets	 syn	 på	 innovation	 och	 idéhantering.	 De	 andra	
faktorerna	är	exempelvis	hur	stort	företaget	är,	om	idéhanteringssystemet	används	globalt	
etcetera.		
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3	Litteraturstudie	
I	detta	kapitel	redogörs	 litteraturstudien	som	ligger	till	grund	för	examensarbetets	resultat.	
Detta	avsnitt	innehåller	en	sammanställning	som	tidigare	forskning	som	berör	områden	som	
innovation,	idéhantering	och	faktorer	som	influerar	innovativ	organisationskultur.	

3.1	Innovation	och	idéer	

Ordet	 innovation	 härstammar	 från	 latinets	 innovare,	 som	 betyder	 ”göra	 något	 nytt”.	 I	
grunden	är	innovation	en	process	för	att	omvandla	möjligheter	till	nya	idéer	och	sätta	dessa	
idéer	 i	 praktiken.	 Innovation	 är	 en	 central	 process	 som	 avser	 förnya	 vad	 organisationen	
erbjuder	och	optimera	det	sätt	som	den	genererar	och	levererar	sin	produkt	output	(Tidd	et	
al.	1997).	

Yapp	 (2005)	 betonar	 tre	 synsätt	 på	 innovation;	 att	 sätta	 betydelse/värde	 från	
implementerade	 idéer,	 att	 ta	 fram	kreativa	 och	 innovativa	 arbetsmiljöer	 och	 små	 faktorer	
som	 driver	 fram	 innovativa	 utvecklingar.	 Forskarna	 inom	 ämnesområdet	 innovationsteori	
delar	upp	det	 i	traditionella	och	det	moderna	synsättet.	Newell	et	al.	 (2009)	menar	att	det	
traditionella	 synsättet	 till	 innovation	 är	 en	 rätlinjig	 arbetsgång	 där	 en	 ny	 uppfinning	
utvärderas	och	senare	implementeras	på	företaget.	Det	moderna	synsättet	till	innovation	är	
en	 kumulativ	 och	 iterativ	 arbetsgång.	 Genom	 att	 kommunicera,	 sprida	 och	 samverka	 kan	
idéer	och	kunskap	förfinas.		

Enligt	Van	de	Ven	et	al.	 (1989)	kan	 idéer	 till	 innovationer	komma	från	”en	kombination	av	
gamla	 idéer,	 ett	 system	 som	 utmanar	 de	 nuvarande	 rutinerna,	 eller	 en	 unik	 metod	 som	
uppfattas	som	något	nytt	av	de	inblandade	personerna”.	En	innovativ	idé	kan	därför	ha	sitt	
ursprung	från	ett	brett	spektrum	av	källor.	

3.1.1	Kunskap	inom	företag	
Kunskap	 är	 en	 blandning	 av	 värderingar,	 kontextuell	 information	 och	 erfarenheter	 som	
bidrar	 till	 att	 människor	 och	 organisationer	 utvecklas	 (Bradley,	 1991;	 McMurray	 2002).	
Rivera-Vazquez	et	al.	 (2009)	beskriver	att	kunskap	är	en	av	de	mest	värdefulla	 tillgångarna	
för	företag	och	en	viktig	konkurrensfaktor.		

Enligt	 Hill	 (2007)	 finns	 det	 två	 sätt	 att	 organisera	 lärande,	 genom	 egen	 erfarenhet	 och	
erfarenhet	 av	 andra	 parter,	 det	 vill	 säga	 det	 beror	 på	 den	 optimala	 relationen	 mellan	
anställda	 inom	 företaget	 och	 kommunikationen	 med	 partners	 utanför	 företaget.	 McElroy	
(2003)	hävdar	att	organisatorisk	kunskap	produceras	av	individer	som	samarbetar	i	grupper	
och	formulerar,	validerar	nya	idéer	och	delar	sin	kunskap	till	hela	organisationen.	

Att	 förstå	 hur	 en	 innovation	 uppkommer	 kan	 vara	 svårt	 då	 olika	 typer	 av	 kunskap	
transformeras	mellan	flera	kunskapsdiagram.	För	att	driva	kunskaps	transformation	mellan	
olika	områden	behövs	det	strukturella	och	motiverande	förutsättningar.	Att	följa	och	förstå	
hur	 innovationer	 utvecklas	 behövs	 det	 en	 kartläggning	 över	 hur	 kunskap	 transformeras	
mellan	olika	kontexter	och	användningsområden	(Johnsen	et	al.	2009).	
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Menzel	 et	 al.	 (2007)	 beskriver	 att	 innovationer	 har	 sin	 grund	 och	 start	 där	 flera	 och	 olika	
kunskapsområden	möts.	Mötet	mellan	kunskap	och	idéer	är	centralt	för	innovationer	menar	
Egan	 (2005)	 och	 utmaningen	 för	 företag	 är	 att	 skapa	 miljön	 och	 plattformen	 där	
medarbetare	 kan	 utbyta	 idéer	 och	 bygga	 ihop	 idéer	 med	 kunskap	 från	 olika	 expertis	
områden.	 	 I	 en	 undersökning	 av	 Björk	 och	 Magnusson	 (2009)	 poängteras	 lyckat	 nätverk	
mellan	 olika	 kategorier	 och	 områden	 har	 en	 inverkan	 på	 innovativa	 idéer	 ökar	 i	 kvalité,	
gentemot	områden	som	är	färre	anslutna	till	varandra.		

Knowledge	Management	har	en	central	betydelse	för	att	utveckla	innovationer.	Newell	et	al.	
(2009)	beskriver	också	att	en	stor	mängd	av	kunskap	inte	är	lika	med	innovationstillväxt.	Det	
vill	säga	kunskap	kommer	till	användning	då	 information	tolkas	på	rätt	sätt	och	för	mycket	
information	kan	ha	en	negativ	påverkan	på	innovationsprocessen.	

3.2	Innovativ	organisationskultur	

Organisationskultur	 är	 en	 kritisk	 faktor	 som	 står	 i	 basen	 för	 att	 ett	 företag	 ska	 lyckas	 bli	
framgångsrikt.	 Framgångsrika	 organisationer	 har	 kapaciteten	 att	 absorbera	 innovation	 till	
organisationskulturen	och	i	ledningen	(Syrett	och	Lammiman,	1997).		

Martins	 och	 Terblanche	 (2003)	 redogör	 för	 olika	 dimensioner	 som	 behövs	 i	 en	
organisationskultur	 för	 att	 stimulera	 innovation	 och	 kreativitet.	 Modellen	 som	 illustreras	
nedan	 sammanställer	 de	 kulturella	 faktorer	 som	 gynnar	 kreativitet	 och	 innovation,	
uppmuntras	och	implementeras.	Modellen	redogör	fem	stycken	huvuddimensioner	som	har	
direkt	 påverkan	 på	 kreativitet	 och	 innovations	 mängd	 i	 en	 organisation.	 Modellens	 fem	
huvuddimensioner	är	följande;	

1. Strategi;	Vision	och	mission,	målvetenhet	etcetera.	
2. Struktur;	Flexibilitet,	frihet	etcetera.	
3. Supportmekanismer;	belöning	och	erkännande	etcetera.	
4. Beteende	som	stimulerar	innovation;	misstag	hantering,	idégeneration	etcetera.	
5. Kommunikation;	öppen	kommunikation	(ibid,	2003).		
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Figur	2	Organisationskulturens	påverkan	på	kreativitet	och	innovation	(ibid,	2003)	

3.2.1	Strategi	
Ledare	som	är	kreativa	är	också	innovativa	då	de	strävar	efter	att	hitta	nya	sätt	att	motivera	
medarbetare	och	ständigt	söka	efter	nya	metoder	för	att	göra	en	grupp	bättre	som	en	helhet	
(Fermin,	2014).		
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En	 innovationsstrategi	 är	 en	 strategi	 som	 främjar	 utveckling	 och	 genomförande	 av	 nya	
produkter	 och	 tjänster	 (Robbins,	 1996).	 Covey	 (1993)	 hävdar	 att	 en	 gemensam	 vision	 och	
mission	är	nödvändigt	för	att	främja	kreativitet	och	innovation	i	organisationen.	

3.2.2	Struktur	
En	innovationsprocess	är	mycket	mer	än	att	komma	på	smarta	idéer.	Det	handlar	mer	om	att	
arbeta	i	en	strukturerad	process	och	undersöka	möjligheterna	hur	idéen	kan	implementeras	
(Newell	 et	 al.	 2009).	 Det	 finns	 mycket	 forskning	 kring	 medarbetares	 roll	 i	
innovationsprocesser.	 Enligt	 Nijhof	 et	 al.	 (2002)	 är	 det	 företagslednings	 uppgift	 att	
organisera	arbetet	med	idéerna	och	definiera	medarbetarnas	roll	i	innovationsprocessen.		

Björkman	och	Zika	 (2008)	menar	att	det	måste	finnas	en	struktur	 för	att	arbeta	med	 idéer	
som	 i	 sin	 tur	 ska	 förvandlas	 till	 innovationer.	 Författaren	 påpekar	 även	 att	 strukturerad	
arbetsgång	med	idéer	är	utgångspunkten	till	innovationer.		

En	 strukturerad	 arbetsgång	med	 idéer	 kan	 vara	 olika	 typer	 av	 verktyg	 eller	 idé	 plattform,	
exempelvis	som	HYPE,	vilket	kommer	mer	att	tas	upp	under	kommande	sidorna.		

Struktureringen	 av	 innovationer	 har	 sin	 grund	 i	 idéhanterings	 fasen.	 Idéhantering	 kan	
beskrivas	som	en	strukturerad	process	för	insamling,	hantering,	urval	och	distribution	av	alla	
relevanta	 idéer,	 från	 inkrementella	 förbättringar	 till	 radikala.	 Den	 stödjer	 även	 insamling,	
lagring,	 förbättring,	utvärdering	och	prioritering	av	 idéer	genom	att	 tillhandahålla	metoder	
och	verktyg	(Karlsson,	2010).	Hansen	och	Birkinshaw	(2007)	beskriver	att	idéhantering	är	en	
integrerad	del	 av	 innovationsprocessen	och	den	underlättar	 flödet	 från	en	omogen	 idé	 till	
mogen	idé.	

Enligt	Dobni	(2009)	finns	det	två	punkter	för	organisationer	att	jobba	med,	vilket	är	fokus	på	
företagsledningen	 och	 fokus	 på	 anställda.	 Ledningens	 roll	 innefattar	 att	 fastställa	
infrastrukturen	 för	 att	 stödja	 innovationer.	 Alltså	 skapandet	 av	 innovativa	 miljöer	 för	 att	
stimulera	och	leda	idéer.	Anställdas	roll	innefattar	möjligheter	för	identifiering	av	förmågor,	
attityder	och	andra	karakteristika	och	sedan	använda	dessa	vid	implementation.	

3.2.3	Supportmekanismer	
Lee	 et	 al.	 (2007)	 hävdar	 att	 innovationsandan	 i	 ett	 företag	 blir	 starkare	 om	medarbetare	
arbetar	mer	fritt,	exempelvis	genom	att	välja	arbetstider	och	arbetsmetoder.	En	annan	viktig	
faktor	 är	 att	 ledarskapet	 har	 förtroende	 för	 sina	 anställdas	 idéer	 och	 arbeten.	 Chowdhury	
(2005)	 menar	 att	 tillit	 och	 trygghet	 mellan	 medarbetarna	 är	 ett	 måste	 för	 att	 driva	
innovationsarbetet	och	kunskapsutvecklingen	inom	organisationen.			

Att	medarbetarna	arbetar	mer	fritt	kan	betyda	i	praktiken	att	medarbetarna	uppmuntras	till	
att	 genererar	 nya	 idéer	 genom	 att	 experimentera	 och	 tar	 risker	 (Tushman	 och	 O´Reilly,	
1997).	För	mycket	egen	tid	för	att	generera	nya	idéer	betyder	 inte	alltid	att	det	ger	positiv	
resultat.	Amabile	 (1998)	hävdar	 i	 sin	 studie	 att	 kreativiteten	 kan	hämmas	då	det	 läggs	 för	
mycket	tid	på	att	idégenerering,	för	att	medarbetarna	kommer	att	inte	tycka	arbetet	som	de	
utför	 inte	 längre	 är	 utmanande.	 I	 samma	 studie	 poängterar	 Amabile	 (1998)	 att	
organisationer	 som	 har	 tydliga	 kommunicerade	 målsättningar	 lyckas	 bättre	 med	 att	 vara	
kreativa	och	innovativa	än	organisationer	som	inte	har	klara	målsättningar.		
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Chefer	har	en	 stor	 roll	 som	supportmekanismer	och	 stimulera	arbetet	med	kreativitet	och	
innovation.	Chefers	 förhållningssätt	bör	vara	 i	balans	mellan	öppenhet	och	kontroll	 för	att	
hålla	en	innovativ	organisationskultur	levande.	Att	dominera	och	kontrollera	medarbetarna	
på	ett	hårt	 sätt	kan	 resultera	 i	 att	 kreativiteten	 reduceras	 inom	organisationen	 (Locke	och	
Latham,	2002).	 	Chefer	kan	stödja	sina	medarbetare	genom	att	 tydliggöra	målsättningarna	
och	 företagets	 riktlinjer	 som	 ska	 följas.	 Med	 tydliga	 målsättningar	 och	 riktlinjer	 ökar	
medarbetarnas	motivation,	då	de	vet	vad	som	ska	uppnås	(ibid).		

En	annan	faktor	som	behövs	behandlas	är	hur	medarbetarnas	motivation	påverkas.	Östberg	
et	al.	(2010)	förklarar	i	sin	bok	att	olika	belöningssystem	uppmuntrar	medarbetarna	att	dela	
sina	 idéer	 olika	mycket.	 Litteraturen	 skiljer	 på	 yttre	 och	 inre	 belöningssystem,	 exempelvis	
kan	en	yttre	belöning	vara	i	form	av	pengar	och	en	inre	belöning	kan	vara	emotionen	att	ett	
arbete	har	blivit	 lyckad	(Deci,	1972).	Det	finns	många	studier	som	behandlar	yttre	och	inre	
belöningar,	men	 faktum	är	 att	 de	 flesta	 studierna	påpekar	 att	 inre	 belöning	har	 en	 större	
effekt	som	motivationsfaktor	(ibid).		

3.2.4	Beteende	som	stimulerar	innovation	
Tushman	och	O´Reilly	(1997)	beskriver	att	organisationskulturen	ligger	i	hjärtat	av	företagets	
innovationer.	De	grundläggande	elementen	i	organisationskulturen	som	exempelvis,	delade	
värderingar,	 beteenden	 och	 förtroendet	 mellan	 kollegor	 påverkar	 starkt	 kreativitet	 och	
innovation	 (Tesluk	 et	 al.	 1997).	 Brodtrick	 (1997)	 beskriver	 också	 att	 rätt	 val	 av	 beteenden	
och	rutiner	uppmuntrar	personalen	till	att	vara	innovativa.	Rätt	val	av	beteende	och	rutiner	
som	 följs	 då	 exempelvis	 en	 av	 personalen	 gör	 ett	 misstag	 kommer	 avgöra	 huruvida	
personalen	fritt	på	egenhand	kommer	kunna	agera	kreativt	och	innovativt.		

En	viktig	punkt	som	Filipczak	(1997)	lyfter	fram	som	uppmuntrar	personalen	till	att	generera	
nya	idéer	i	en	organisation	är	hanteringen	av	deras	idéer.	Det	är	viktigt	att	de	kan	vara	öppna	
och	bidra	med	idéer	utan	att	känna	att	det	är	jobbigt	att	bli	kritiserad	på	ett	negativt	sätt	av	
sina	kollegor.	Det	behöver	därför	vara	stödjande	och	utvecklande.	Amabile	(1995)	skriver	att	
även	en	rättvis	utvärdering	av	idéer	kommer	att	vara	stödjande	och	uppmuntrande	för	nya	
idéer.		

Innovationskulturen	i	ett	företag	bygger	på	den	sociala	miljön.	Berg	et	al.	(2009)	beskriver	att	
sociala	miljön	ger	upphov	till	idéer	och	utvecklandet	av	idéer.			

3.2.5	Kommunikation	
En	 organisationskultur	 som	 stödjer	 en	 öppen	 och	 transparant	 kommunikation	 som	 är	
baserad	 på	 tillit	 kommer	 att	 främja	 kreativitet	 och	 innovation	 (Robbins,	 1996).	 	 Att	 lära	
personalen	 att	 oenighet	 är	 acceptabelt,	 vilket	 ger	 möjlighet	 att	 exponera	 konflikter	 och	
dilemman	som	i	sin	tur	kan	leda	till	att	en	öppen	kommunikationsplattform	främjas.	För	att	
kunna	 lära	 ut	 till	 personalen	 att	 oenighet	 är	 också	 acceptabelt	 krävs	 det	 att	 personalen	
känner	 sig	bekväma	att	 kunna	agera	kreativt	och	 innovativt	och	 tillit	måste	 skapas	genom	
öppen	kommunikation	(Filipczak,	1997;	Samanha,	1996).	

Det	är	svårt	att	implementera	kreativa	idéer	av	idégivaren	själv	för	att	implementationen	av	
idéer	är	ett	stadie	då	idégivaren	börjar	en	dialog	med	kompetenta	och	auktoritära	personer.	
Dessa	dialoger	 faller	 på	 grund	av	 flera	olika	 faktorer	 som	 tidsbrist,	 rädsla	 av	 att	 en	 annan	
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person	 ska	 ta	 till	 sig	 idéer	 för	 att	 vidareutveckla	 dem	 och	 emotionella	 konflikter.	 Vidare	
menar	Le	et	al.	(2007),	genom	att	använda	virtuella	verktyg	kan	dessa	faktorer	slås	ut.	

3.3	IT-stödd	idéhantering	

IT-stödda	 idéhanteringssystem	 gör	 det	möjligt	 för	 företag	 och	 organisationer	 att	 samla	 in	
idéer	från	sina	medarbetare.	Ett	 idéhanteringssystem	kan	se	olika	ut.	Företag	kan	antingen	
utveckla	 sina	 egna	 idéhanteringssystem	 eller	 köpa	 ett	 idéhanteringssystem.	
Grundfunktionerna	för	ett	idéhanteringssystem	är	att	medarbetarna	kan	logga	in	i	systemet	
och	 bidra	med	 sina	 idéer	 och	 ta	 del	 av	 andras	 idéer.	 Alla	 idéer	 som	 samlas	 in	 i	 en	 enda	
plattform	 gör	 det	 möjligt	 för	 organisationen	 att	 se	 vilka	 innovativa	 idéer	 som	 finns	 inuti	
organisationen	och	 även	 göra	uppföljningar	 på	dessa	 idéer.	 Idéer	 som	 lämnas	 in	 blir	 även	
spårbara	och	gör	det	möjligt	att	bestämma	idégivaren	vid	eventuella	tvister	(Östberg	et	al.	
2010).		

Ett	 idéhanteringssystem	 är	 ett	 verktyg	 för	 företag	 som	 är	 till	 hjälp	 att	 samla	 alla	 sina	
medarbetares	 kunskaper	 på	 ett	 effektivt	 sätt,	 då	 medarbetare	 från	 hela	 organisationen	
involveras	till	 innovationsarbetet.	Att	ha	ett	brett	spektrum	på	involverade	medarbetare	är	
viktigt	 för	 att	 åstadkomma	 personer	 med	 specialkunskaper	 och	 driva	 processen	 framåt.	
Genom	att	skapa	kampanjer	med	respektive	teman	och	bjuda	in	vissa	medarbetare	som	har	
spetskunskaper	skapar	detta	möjligheter	för	organisationen	att	styra	och	samla	in	idéer.	Att	
involvera	kunder	och	leverantörer	till	kampanjer	kommer	att	ta	idéhanteringssystemet	till	en	
högre	nivå,	då	det	även	kommer	in	många	idéer	utifrån	organisationen	(Lamont,	2004).	

Varje	organisation	är	 annorlunda,	har	en	annan	kultur,	 struktur	och	uppsättningar	av	mål.	
Dessa	faktorer	styr	synen	och	förväntningar	företaget	har	på	innovation.	Det	som	är	till	hjälp	
är	 att	 bedöma	 nyckelindikation	 och	 följa	 upp	 hur	 fem	 kategorier	 av	 medarbetarnas	
engagemang	förändras	över	tid	(Nelson,	2013b).	De	fem	kategorierna	beskrivs	i	Tabell	2.		
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Tabell	2	Kategorier	över	medarbetarnas	engagemang	

	

	

Enligt	 Nelson	 (2013b)	 bör	 den	 strategi	 som	 företaget	 ska	 använda	 mot	 sina	 anställda	
bestämmas	 utefter	 antalet	 anställda	 som	 finns	 i	 varje	 kategori.	 Varje	 organisation	 mäter	
antalet	 anställda	 inom	 varje	 kategori	 olika	 beroende	 på	 graden	 av	 marknadsföring	 av	
programmet,	kommunikation	som	har	genomförts	och	de	historiska	faktorerna.	

3.3.1	Hinder	för	engagemang	tillväxt	
Nelson	(2013b)	beskriver	att	det	finns	fem	viktiga	hinder	inom	tillväxt	av	engagemang.	

1. Sponsring	 utan	 åtagande:	 Dåliga	 innovationssponsorer	 kan	 förstöra	 för	
organisationen,	exempelvis	genom	att	 inte	ge	 tillräckligt	mycket	 feedback	på	 idéer,	
gå	vidare	med	idéer	och	inte	visa	tillräckligt	med	intresse	till	processen.			

2. Brist	på	mellanchefernas	stöd:	Mellancheferna	kan	bli	ett	hinder,	då	dem	inte	visar	
sitt	engagemang	och	stödjer	och	motiverar	personalen.	

Innovations	
entusiaster

Intresserade

Medvetna

Omedvetna

Negativa	&	
Skeptiska

Engagerade	i	alla	 innovationskampanjer,	är	lycklig	för	att	
ta	företaget	framåt.	

	

Är	 medvetna	 om	 programmet,	 stödjer	 och	 deltar	 i	
innovationsprogram	 när	 det	 behövs	 eller	 om	 de	 är	
lämpliga	för	deras	roll	och	kompetens.		

Är	medvetna	om	programmet,	men	deltar	 inte.	Avvaktar	
tills	de	har	sett	resultatet	av	programmet.	

	

Förstår	 inte	 innovationsprogrammet	och	deras	 roll	 inom	
det.		

	

Är	 medvetna	 om	 programmet,	 men	 vill	 inte	 delta	 på	
grund	 av	 brist	 på	 förtroende	 för	 programmet	 eller	
historiska	misslyckande	av	innovationsprogram.			
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3. Brist	 på	 förtroende	mellan	 anställda:	 Alla	 idéer	 bör	 behandlas	 rättvist.	 Idégivaren	
ska	 inte	 uppleva	 att	 vissa	 idéer	 från	 en	 grupp	 av	 anställda	 behandlas	 mindre	
noggrant.	

4. Brist	på	öppenhet:	Om	idégivaren	upplever	att	sina	idéer	försvinner	spårlöst.	Alla	vill	
se	hur	idéer	behandlas	och	i	vilken	fas	de	ligger	i.			

5. Brist	 på	 variation	 i	 innovationsfrågor:	 Ställa	 frågor	 och	 utmaningar	 inom	 samma	
område	under	en	längre	tid,	kan	bidra	till	att	anställda	får	slut	på	idéer.							 	

3.3.2	Nyckelaktiviteter	för	engagemangtillväxt	
	Enligt	Nelson	 (2013b)	 finns	det	 fem	nyckelaktiviteter	 som	bidrar	 till	 ökat	 engagemang	 för	
användandet	av	idéhanteringssystemet.		

1. Välja	sponsorer	noggrant:	Bra	sponsorer	vidtar	åtgärder	när	de	har	bra	idéer	som	de	
kan	sätta	 i	praktiken.	De	deltar	 i	 idékampanjer	och	väljer	en	bra	utvärderingsgrupp	
för	att	ge	feedback	och	utvärdera	idéerna.		

2. Bestämma	grupper	som	inte	deltar:	Det	förekommer	att	det	finns	vissa	grupper	som	
deltar	mer	än	andra	och	för	att	öka	engagemanget	behövs	faktorerna	undersökas	om	
vad	som	påverkar	grupper	som	inte	deltar.	För	att	få	dessa	grupper	att	bli	aktiva	kan	
det	skapas	kampanjer	som	är	riktade	mot	grupper	som	inte	deltar.		

3. Konstruktivt	beteende	 från	deltagande:	Konstruktiv	 feedback	bör	alltid	välkomnas,	
men	att	avfärda	en	idé	helt	hjälper	inte	idégivaren	eller	andra	till	att	förbättra	en	idé.		

4. Hög	kvalitet	på	feedback:	Alla	idéer	som	kommer	in	i	systemet	bör	ges	feedback.	Om	
det	är	 för	många	 idéer	att	 svara	på	kan	det	 skapas	en	standard	kommentar	 för	att	
hinna	svara	alla.	

5. Innovation	inom	allt:	Det	bör	skapas	kampanjer	inom	många	områden	i	företaget	för	
att	få	alla	engagerade.			

3.3.3	Skapa	förtroende	mellan	anställda	
Bra	 social	 dialog	 kan	 skapa	 förtroende	 mellan	 anställda	 och	 deras	 arbetsgivare	 (Tarren,	
2009).	Förtroende	mellan	anställda	kan	skapas	på	många	olika	sätt.	Nelson	(2013a)	redogör	
nedan	fem	punkter	för	att	skapa	förtroende	inom	organisationer.		

1. Framgångshistorier:	 Under	 varje	 kvartal	 presentera	 framgångshistorier	 för	
genomförda	idéer	till	hela	organisationen.	Det	hjälper	till	att	hålla	de	som	har	deltagit	
entusiastiska	och	visar	även	programmets	värde	för	de	som	inte	deltar	aktivt.					

2. Marknadsföring	 av	 programmet:	 Det	 är	 naturligt	 att	 anställda	 slutar	 använda	
systemet	 lika	ofta	och	det	kommer	nya	personer	som	börjar	använda	systemet.	Att	
ha	 folk	 från	 olika	 områden	 eller	 avdelningar	 ökar	 potentialen	 för	 innovation,	
eftersom	ett	större	antal	olika	åsikter	kommer	fram.		

3. Följa	och	dela	äldre	projekt:	 Innovation	sker	 inte	över	en	natt,	därför	är	det	viktigt	
att	hålla	kontakt	med	de	som	driver	innovationsprojekt	som	programmet	har	bidragit	
med.	Framgångar	och	märkbara	utvecklingar	bör	presenteras	i	nyhetsbrev.			

4. Sök	 efter	 de	 som	 inte	 deltar:	Det	 finns	 alltid	 grupper	 som	 tar	 lite	 längre	 tid	 att	 få	
engagerade.	En	kartläggning	av	de	som	inte	deltar	bör	göras	och	dessa	bör	frågas	om	
de	har	hört	talas	om	programmet	och	om	de	vill	engagera	sig.	
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5. Feedback	och	omdöme:	Det	är	 viktigt	att	 ge	 feedback	 till	 alla	deltagare	efter	 varje	
kampanj.	Ingenting	sänker	motivationen	på	deltagare	mer	än	brist	på	feedback.	Det	
krävs	att	bra	feedback	ges,	idéer	och	koncept	utvärderas	och	bedömningar	görs.		

3.4	Sammanfattning	av	hinder	

Baserat	 på	 det	 teoretiska	 kapitlet	 sammanfattas	 alla	 viktigaste	 komponenter	 som	 berör	
hinder	inom	IT-stödd	idéhantering.	En	sammanfattning	över	hinder	som	beskrivs	av	Nelson	
(2013),	presenteras	i	Tabell	3.	Dessa	typer	av	hinder	av	olika	karaktär	presenteras	i	tabellen,	
beskriver	även	av	vem	hindret	beror	av.	De	typer	av	hinder	som	är	beroende	av	individen	är	
relaterad	 till	 personens	 egen	 inställning	 till	 idéhantering,	 exempelvis	 förtroende	 till	
idéhanteringssystemet.	De	hinder	 som	beror	på	 företaget	orsakas	 av	 företagskulturen	och	
de	 vanor	 som	 finns	 inom	 företaget.	 Att	 göra	 ändringar	 på	 företagskulturen	 tar	 längre	
gentemot	individens	inställning.			
		
	
Tabell	3	Hinder	inom	idéhantering	

Typ	av	hinder	 Beroende	av	
Motivation	 Individen	
Förtroende	 Individen	
Strategi	 Företaget	
Struktur	 Företaget	

Sponsring	för	kampanjer	 Företaget	
Kampanj	variation	 Företaget	
Användare	antalet	 Företaget	
Kommunikation	 Företaget	

Supportmekanismer	 Företaget	
Öppenhet	 Företaget	

	
Karlsson	 (2010)	 beskriver	 att	 det	 finns	 utmaningar	 och	 hinder	 som	 uppkommer	 vid	
idéhantering	 i	 ett	 företag.	 Första	 utmaningen	 är	 att	 det	 blir	 svårare	 att	 utvärdera	 och	 ge	
feedback	till	alla	som	deltar	i	en	kampanj	då	det	är	många	som	deltar,	alltså	desto	fler	folk	
som	 engageras	 desto	 fler	 feedback	 blir	 det	 för	 gruppen	 som	 tar	 hand	 om	 idéerna.	Andra	
utmaningen	 är	 att	 stora	 organisationer	 har	många	 och	 varierande	 innovationsbehov	 inom	
hela	organisationen.	Utmaningen	 ligger	 i	 att	definiera	 innovationsbehoven	och	 strukturera	
idékampanjer	efter	behov.	Tredje	utmaningen	är	att	skapa	en	infrastruktur	med	riktlinjer	och	
processer	 som	 är	 integrerad	 med	 innovationsbehoven	 och	 som	 är	 i	 partiet	 med	
företagskulturen	för	att	idé	hanteringen	ska	vara	hållbart.	Fjärde	utmaningen	är	att	försöka	
engagera	anställda	att	dela	med	sig	av	nya	idéer.	Carpenter	(2009)	menar	att	de	anställda	är	
motiverade	att	komma	med	nya	 idéer	och	det	är	en	del	av	deras	dagliga	arbete.	Slutligen,	
organisationerna	 måste	 se	 till	 att	 deras	 kollaborativa	 idéhantering	 bygger	 på	 ”visdom	 av	
anställda”	och	försöka	fatta	de	bästa	besluten	ur	alla	möjliga	aspekter.					
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4	Empiri	
I	 detta	 kapitel	 redogöras	 för	 det	 empiriska	 materialet	 som	 har	 framkommit	 genom	
enkätundersökning,	 intervjuer	 inom	 Innventia,	 externa	 intervjuer	 på	 andra	 företag	 och	
InnMind	projektmöten.		

4.1	Innventia	AB	

Intervjuer	 utfördes	 på	 Innventia	 AB	 för	 att	 kartlägga	 hur	 företaget	 arbetar	 idag	 med	
idéhantering.	Områden	 som	ytterligare	berördes	under	 intervjuerna	var	 idégenerering	och	
respondenternas	syn	på	idéhanteringssystemet	InnMind.			

4.1.1	Idégenerering	
Idégenerering	har	skett	utan	ett	systematiskt	sätt	och	mer	spontant.	Enligt	respondenterna	
sker	generering	av	nya	idéer	eller	problemlösning	oftast	individuellt	och	inte	i	grupp.	Idéerna	
diskuteras	oftast	spontant	och	det	sker	oftast	med	den	närmaste	kollegan.	Organisationen	
vill	ändra	på	detta	och	få	ut	mer	från	workshopen	och	försöka	utnyttja	mer	kompetens	som	
finns	 inom	 olika	 affärsområden	med	 bättre	 kommunikation	mellan	 forskare.	 Syftet	 är	 att	
utnyttja	kompetensen	som	redan	finns	i	organisationen	på	ett	effektivt	sätt.	Respondenterna	
tycker	att	konferenser	är	goda	tillfällen	att	bli	 inspirerade	av	varandras	 idéer	och	ta	del	av	
dem.		Respondenterna	deltar	på	cirka	två	till	tre	konferenser	per	år	och	det	är	oftast	de	som	
styr	antalet	konferenser	som	de	själva	kan	delta	i.		

4.1.2	Idéhantering	
Idéhantering	har	skett	utan	ett	systematiskt	sätt	och	det	var	därför	svårt	att	kartlägga	hur	de	
olika	affärsområdena	har	jobbat	med	idéhantering	innan	InnMind	köptes	in.	En	liten	del	av	
respondenterna	har	antecknat	sina	idéer	i	ett	anteckningsblock,	som	sedan	inte	har	använts	
aktivt.	Enkätundersökningen	visar	att	22	%	tycker	att	hanteringen	av	idéer	inte	alls	sköts	bra	
i	företaget.	

På	 intervju	 frågan:	 ”Vad	 gör	 du	 om	 du	 får	 en	 bra	 idé?”	 svarade	 en	 stor	 grupp	 av	
respondenter	att	dem	börjar	med	att	försöka	testa	idén	på	deras	fritid	genom	att	köra	några	
försöksexperiment.	Därefter	delas	och	diskuteras	idén	med	närmaste	kollegan	eller	en	annan	
kollega	från	ett	annat	affärsområde	som	har	rätt	kompetens	inom	området.	Respondenterna	
tyckte	 heller	 inte	 att	 det	 var	 svårt	 att	 få	 tag	 på	 rätt	 person	 om	 det	 skulle	 anses	 vara	
nödvändigt.			

Om	jag	får	en	idé	glömmer	jag	bort	den…	om	det	är	en	bra	idé,	kommer	den	tillbaka!	

Idéer	 som	 tycks	 vara	 bra	 och	 ha	 potential	 för	 framtiden	 kan	 forskaren	 lämna	 in	 en	
idéanmälan	 för	att	 stämpla	 idén	 som	sin	egen	och	göra	den	officiell.	 Enligt	en	 respondent	
som	är	ansvarig	för	idéanmälan	är	det	ungefär	fem	till	tio	stycken	idéer	per	år	som	lämnas	in.	
Om	idén	får	bra	resultat	från	kommittén,	går	den	vidare	då	även	patent	söks	på	idén.	Under	
intervjuerna	har	 det	 framkommit	 att	 respondenterna	 tycker	 olika	och	har	 gällande	 åsikter	
inom	idéanmälan.	Respondenter	som	har	lämnat	in	idéer	tidigare	tycker	att	det	tar	lång	tid	
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innan	kommitén	ger	feedback	och	de	 informerar	 inte	 i	vilken	fas	 idén	ligger	 i,	men	det	har	
börjat	bli	bättre	med	tiden	berättar	respondenten.	

”Idéanmälan	är	som	ett	svart	hål,	det	kommer	inte	ut	någonting!	Kanske	lite	strålning…”	

En	av	respondenterna	som	tar	hand	om	idéer	som	lämnas	in	tycker	att	påståendet	stämmer	
och	att	de	har	varit	dåliga	på	att	ge	feedback	tillbaka	och	informera	idégivaren	om	i	vilken	fas	
idén	ligger	i.	Idégivarna	tycker	olika	på	frågan	om	vem	som	ska	driva	idégivarens	idé,	vissa	av	
respondenterna	vill	själva	driva	projekten	medan	andra	respondenter	nöjer	sig	med	att	vara	
med	i	projektgruppen	och	bli	informerad	om	hur	projektet	utvecklas.					

4.1.3	Hinder	inom	idéhantering	
Under	 intervjuerna	har	det	 framkommit	olika	typer	av	hinder	 inom	idéhantering.	Ett	av	de	
största	hindren	var	att	det	inte	fanns	ett	system	där	idéer	samlades	in	och	utvärderades.	Det	
andra	 stora	hindret	var	 tid	och	 resurser,	det	vill	 säga	 respondenterna	upplever	att	de	 inte	
har	 en	 specifik	 tid	 för	 att	 testa	 och	 utveckla	 idéer	 och	 finansiella	 svårigheter.	 En	 av	
respondenterna	påstod	att	dem	hade	mer	tid	tidigare	för	att	jobba	med	att	testa	sina	idéer.		

”Jag	TAR	min	tid…”	

Under	 intervjuerna	kom	det	också	 fram	att	det	 finns	 ”systemmättnad”	 inom	 företaget.	 En	
del	 av	 respondenterna	 menade	 att	 det	 redan	 var	 tillräckligt	 många	 IT-	 system	 som	 de	
behövde	ha	koll	på	och	arbeta	med.	Därför	tyckte	en	del	av	respondenterna	att	det	kändes	
jobbigt	att	ett	nytt	system	skulle	implementeras.	Respondenter	som	hade	jobbat	i	Innventia	
mer	 än	 10	 år	 hävdade	 att	 dem	 hade	 erfarenheter	 av	 system	 som	 infördes,	 som	 aldrig	
lyckades	komma	till	användning	och	de	bekymrade	sig	över	om	det	skulle	bli	 likadant	med	
InnMind.						

Andra	 hinder	 som	 identifierades	 var	 brist	 på	 öppenhet	 och	 transparantsystem.	 Med	
öppenhet	och	transparantsystem	menas	att	det	kan	samtalas	fritt	om	saker	som	anses	vara	
hemliga	 och	 även	 ha	 tillgång	 till	 känsligt	 material.	 Under	 intervjuerna	 kom	 det	 fram	 att	
idéanmälan	inte	är	transparant	och	det	är	dåligt	med	återkoppling	till	idégivaren.		

”Patentanmälan	är	som	ett	svart	håll,	det	kommer	inte	ut	någonting”	

Flera	 respondenter	 menar	 att	 bristen	 på	 återkoppling	 till	 idéer	 som	 har	 lämnats	 in	 har	
orsakat	 att	 de	har	 tappat	motivation	och	därefter	 valde	de	 att	 inte	 lämna	 in	 idéer.	Andra	
respondenter	upplevde	att	de	arbetade	i	onödan	då	de	inte	fick	respons	tillbaka.	En	annan	
punkt	som	respondenterna	påpekade	var	att	de	som	ger	feedback	måste	vara	kompetenta	
inom	området.	Det	vill	säga	ha	rätt	kunskap	inom	området	och	det	bör	även	ges	en	chans	till	
idégivaren	att	förklara	sin	idé	om	den	inte	är	klar.		

Det	förekommer	även	i	viss	mån	förtroendeproblem	mellan	forskarna,	som	bygger	på	deras	
tidigare	 erfarenheter.	 Enkät	 undersökningen	 visar	 att	 56	 %	 av	 respondenterna	 har	
erfarenhet	 där	 deras	 idéer	 har	 använts	 av	 andra	 utan	 medgivande,	 vilket	 kan	 skapa	
förtroendeproblem	 mellan	 forskarna.	 Med	 förtroende	 problem	 menas	 att	 forskarna	 har	
svårt	att	lita	på	varandra	och	på	grund	av	detta	förekommer	svårigheter	att	lita	på	varandra	
och	 släppa	 idéer.	 Under	 intervjun	 har	 respondenterna	 påstått	 att	 det	 var	 fler	 forskare	
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tidigare	som	hade	svårt	att	släppa	ifrån	sig	sina	idéer	och	prata	fritt	om	dem.	I	dagens	läge	
har	sådana	forskare	blivit	mindre	i	antal,	påstår	en	av	respondenterna.	

4.1.4	Motivation	
Respondenterna	känner	sig	motiverade,	nyfikna	och	tycker	att	arbetet	som	de	utför	är	roligt.	
Enkätundersökningen	visar	att	86	%	av	respondenterna	känner	sig	motiverade	till	att	ta	fram	
en	bra	 idé.	Enkätundersökningen	visar	även	att	88	%	av	 respondenterna	upplevde	arbetet	
som	 de	 utför	 var	 utmanande	 och	 75	 %	 tyckte	 att	 arbetsbelastningen	 var	 för	 hög.	
Respondenterna	tycker	att	de	får	tillräckligt	mycket	stöd	från	sina	kollegor	men	det	är	11	%	
som	 inte	 är	 nöjda	 med	 stödet	 som	 de	 får.	 Under	 intervjuerna	 har	 det	 visat	 sig	 att	
respondenterna	vill	förbättra	sig	och	stödja	sina	kollegor	ännu	mer.	

En	 del	 av	 respondenterna	 tycker	 att	 det	 administrativa	 arbetet	 och	 byråkratin	 kan	 sänka	
deras	 motivation.	 De	 upplever	 även	 att	 det	 är	 ”jobbigt”	 att	 få	 loss	 medel	 för	 att	 kunna	
forska,	vilket	också	sänker	deras	motivation.		

4.1.5	InnMind	gruppmöten	
Under	gruppmöten	observerades	aktuella	frågorna	som	diskuterades	och	svårigheterna	som	
framkom	under	 implementeringsfasen.	Frågorna	rörde	bland	annat,	vad	Hype	 skulle	döpas	
till	inom	företaget	och	hur	det	skulle	marknadsföras	etcetera.		

Innventias	önskemål	gällande	 InnMind	var	huvudsakligen	att	öka	kommunikationen	mellan	
affärsområden	 och	 tillsammans	 utveckla	 innovativa	 idéer	 genom	 att	 blanda	 kompetensen	
som	 finns	 inom	 varje	 affärsområde.	 Även	 att	 göra	 det	 möjligt	 att	 ge	 snabb	 feedback	 till	
forskare	och	ha	ett	transparant	system	för	att	skapa	förtroende	mellan	forskarna.	Systemet	
ska	även	vara	lätt	att	använda,	roligt	och	det	ska	inte	vara	komplicerat.	

Det	finns	vissa	mål	som	Innventia	vill	uppnå	inom	två	år;							

§ Alla	i	Innventia	ska	bli	medvetna	om	InnMind.	
§ Utveckla	innovativa	idéer	tillsammans	med	flera	affärsområden.	
§ Utav	de	som	är	medvetna	om	systemet	ska	1/3	vara	aktiv	användare.	

4.2	Externa	företagsintervjuer	

Nedan	 presenteras	 empirin	 från	 fyra	 företag	 där	 anställda	 inom	 respektive	 företag	
intervjuades.	Företagens	namn	har	döpts	om	till	den	industri	som	dem	är	aktiva	inom.	

4.2.1	Verkstadsföretaget	
En	 global	 leverantör	 av	 teknologi	 och	 service	 för	 kunder	 inom	 många	 industriområden.	
Företaget	 har	 ungefär	 30	 000	 anställda	 i	 mer	 än	 50	 länder.	 Respondenten	 som	 deltog	 i	
intervjun	 var	 teknologidirektör	 i	 företaget.	 Under	 intervjun	 var	 examensarbetaren	 inte	
närvarande	och	intervjun	genomfördes	av	handledaren,	Pia	Wågberg.	

Företaget	 använder	 sig	 av	 tyska	 IT-stödda	 idéhanteringssystemet	 Hype	 sedan	 början	 av	
2013.	Respondenten	berättar	att	de	valde	Hype	för	att	de	har	stora	globala	kunder	och	har	
varit	i	industrin	länge	och	ansågs	vara	mer	hållbart	än	andra	alternativ.	Företaget	har	tidigare	
haft	ett	annat	system	baserat	på	Lotus	Notes,	men	respondenten	menar	att	det	var	mer	som	
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en	 elektronisk	 bokhylla	 som	 inte	 förmår	 engagera	 folk	 och	 det	 var	 svårt	 att	 söka	 på	 ett	
vettigt	sätt,	då	det	sparades	för	mycket.		

Enligt	 respondenten	är	 företagets	mål	med	Hype	 framför	allt	att	ändra	kulturen	och	 få	ett	
nytt	tankesätt	kring	idéer	i	företaget.	Respondenten	berättar	vidare	att	det	ska	vara	kul	att	
lägga	in	idéer	i	systemet	och	de	vill	stimulera	till	diskussioner	mellan	människor	i	företaget.	
Innan	sommaren	vill	företaget	nå	1500	användare	varav	100	ska	vara	aktiva	användare	och	
målen	 är	 mycket	 högre	 långsiktigt.	 I	 framtiden	 vill	 företaget	 ha	 mer	 ”market	 pull”	 på	
kampanjerna	och	även	involvera	kunder	till	idégenereringsfasen.			

Implementeringen	av	Hype	skedde	i	en	flerstegsprocess;	först	kördes	en	pilotversion	utanför	
företagets	server	för	att	bekanta	sig	med	programmet.	Därefter	kördes	en	testkampanj	för	
att	hitta	ett	namn	för	Hype	på	företaget.	Respondenten	berättar	vidare	att	de	gjorde	vissa	
ändringar	 i	 mjukvaran	 och	 efter	 det	 migrerades	 idéhanteringssystem	 till	 företagets	 egen	
server.	 Efter	 införandet	 startades	 det	 fem	 parallella	 kampanjer	 och	 företaget	 körde	 en	
testversion	under	tre	månader,	därefter	beslutades	det	om	att	köpa	systemet.	De	flesta	av	
användarna	och	framförallt	de	unga	har	varit	mycket	positiva	till	införandet	av	systemet.	Det	
förekommer	också	personer	som	är	sabotörer	och	är	mycket	negativa	till	verktygen.		

Enligt	respondenten	finns	det	ett	stort	engagemang	hos	toppcheferna	inom	företaget	och	de	
har	 initierat	 detta	 samt	 står	 för	 kostnaderna.	 De	 är	 betydligt	 intresserade	 av	 att	 påverka	
beteendena	inom	företaget	och	försöka	bli	mer	våghalsiga	kring	idéer.	Företaget	har	ägnat	
sig	åt	 inkrementella	 förbättringsidéer	och	vill	 ändra	på	det	 i	 fortsättningen.	Respondenten	
åker	 runt	 och	 marknadsför	 Hype	 genom	 att	 berätta	 framgångshistorier	 kring	 Hype	 och	
statistik	på	användare	för	att	övertyga	om	att	det	finns	ett	värde	med	systemet.	Det	kommer	
att	ta	tid	att	införa	Hype	i	företagets	kultur	och	det	krävs	mycket	jobb	att	aktivt	jobba	med	
den	frågan	för	att	övertyga	om	värdet.		

Vid	 en	 ny	 kampanj	 görs	 det	 reklam	 för	 den	 och	 personliga	 e-mail	 skickas	 till	målgruppen.	
Respondenten	 påpekar	 att	 nyckeln	 till	 användande	 av	 systemet	 är	 kommunikation.	 Varje	
segment	inom	företaget	har	avsett	en	ansvarig	som	kallas	”super	user”	denne	har	lärt	sig	att	
lägga	upp	kampanjer	och	 respondenten	 i	 stort	 sett	 är	 inne	 varje	dag	och	ger	 feedback	 till	
idégivarna.	 Det	 har	 testats	 olika	 långa	 kampanjer	 och	 två	 veckors	 kampanjer	 verkar	 vara	
bäst.	

Under	 resan	 har	 det	 funnits	 hinder	 på	 vägen	 för	 företaget	 och	 ett	 av	 de	 största	 är	 dåligt	
formulerade	kampanjer.	Även	att	få	med	äldre	mellanchefer	har	varit	svårt	och	det	kan	bero	
på	att	de	har	känt	sig	hotade	av	att	inte	ha	kontroll	på	idéerna.	Patentavdelningen	har	varit	
skeptisk	 mot	 användningen	 av	 systemet	 på	 grund	 av	 att	 säkerheten	 inte	 är	 tillräcklig.	
Respondenten	menar	att	det	enbart	handlar	om	idégenerering	och	inte	 innovation,	det	vill	
säga	 systemet	 ska	 användas	 för	 att	 skapa	 idéer	 och	 inte	 innovationer.	 Respondenten	 har	
även	utmanat	patentavdelningen	att	gå	 in	 i	Hype	verktyget	för	att	kolla	om	det	finns	 idéer	
att	skydda.	

4.2.2	Hygien-	och	skogsindustriföretaget	
Ett	 ledande	globalt	hygien-	och	skogsindustriföretag	med	37	000	medarbetare	 i	25	 länder.	
Respondenten	som	deltog	på	intervjun	var	innovation	manager.		
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Respondenten	berättar	att	Hype	valdes	mellan	20	stycken	idéhanteringssystem.	Tidigare	har	
företaget	använts	sig	av	ett	annat	idéhanteringssystem	sedan	1996	och	respondenten	tycker	
att	den	var	 tillfredsställande.	Det	nya	systemet	används	sedan	hösten	2012.	Företaget	har	
haft	 en	 viralspridning	 och	 företaget	 har	 gjort	 det	 möjligt	 för	 alla	 att	 använda	 systemet	 i	
bolagen.	 Respondenten	 berättar	 vidare	 att	 företaget	 borde	 i	 början	 fråga	 sig	 ”Hur	 vill	 vi	
arbeta?”	och	utefter	detta	först	utveckla	processer	och	sedan	verktygen.		

”Definiera	ett	sätt	att	arbeta	och	stödja	verktyg	för	att	öka	verksamheten	användningen	av	
genererade	idéer!	"	

Företaget	har	som	mål	att	ha	hög	nyttjandegrad	och	öka	 implementeringsgraden	av	 idéer.	
Respondenten	berättar	vidare	att	de	inte	har	direkta	mål	om	hur	många	personer	som	ska	
använda	 systemet,	 vilket	 är	 en	 sekundär	 fråga.	 Att	 använda	 systemet	 är	 inte	 obligatoriskt	
utan	det	är	helt	upp	till	de	anställda.		För	att	kunna	möta	morgondagens	krav	vill	företaget	
därför	 ändra	 på	 tankesättet	 och	 vanorna	 inom	 företaget	 (se	 figur	 3).	 Figuren	 visar	 hur	
företaget	 vill	 fortsätta	 arbeta	 i	 framtiden.	 Att	 ha	 ett	 pullsystem	 för	 idéer,	 samarbeta	mer	
istället	för	att	göra	det	själv,	ha	ett	globalt	och	öppet	system	som	gör	att	det	blir	transparant	
och	det	ska	vara	stimulerande	att	ta	fram	och	utveckla	idéer	istället	för	att	göra	det	för	en	
belöning.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Idéhanteringssystemet	 är	 öppet	 och	 transparant	 inom	 företaget.	 För	 att	 utveckla	
företagskulturen	och	motivera	anställda	krävs	det	jobb	utifrån	tre	viktiga	faktorer:	öppenhet,	
samarbete	och	erkännande.	För	att	motivera	människorna	berättas	det	 framgångshistorier	
och	visas	goda	exempelidéer	som	har	blivit	verkliga.	Företaget	ligger	inte	än	i	den	fasen	där	
management	är	aktiv	användare	av	systemet.	Systemet	är	kopplat	till	patentavdelningen	och	
de	kan	utvärdera	idéer	som	har	patent	potential.		

Respondenten	 berättar	 att	 de	 hinder	 som	 de	 har	 upplevt	 från	 användarna	 var	 tidsbrist,	
därför	har	företaget	försökt	höja	motivationen	på	användarna	för	att	öka	antalet	användare	

Figur	3	Eftersökta	tankesättet	och	vanorna	
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av	 systemet.	 Det	 har	 funnits	 andra	 utmaningar	 som	 team	 förändringar,	 justeringar	 i	
systemet	och	kulturen.	För	att	stödja	användarna	visas	det	tydligt	förväntade	resultaten	från	
samarbete,	kunskapsdelning	och	öppenhet.	Det	ges	även	erkännande	för	deltagare,	tid	och	
resurser.	Enligt	respondenten	förväntas	antalet	anställda	som	använder	systemet	öka	samt	
få	dem	bli	mer	motiverade	med	hjälp	av	de	stöd	de	får	från	företaget.	Respondenten	stryker	
även	 under	 att	 kommunikation	 är	 betydligt	 viktig	 och	 de	 använder	 olika	 metoder	 för	 att	
kommunicera	 på	 ett	 effektivt	 sätt,	 exempelvis	 via	 e-mail,	 nyhetsbrev,	 interna	 nätverk	 och	
utbildningar.		

4.2.3	Telekomföretaget	
Ett	ledande	telekommunikationsföretag	med	110	000	anställda	och	verksamheten	bedrivs	i	
180	 länder.	 Respondenten	 som	 intervjuades	 var	 Director	 New	 Business	 Development	 &	
Innovation.		

Respondenten	berättar	att	för	fem	år	sedan	byggde	företaget	ett	eget	idéhanteringssystem	
som	integrerades	med	Microsoft	SharePoint.	Systemet	byggdes	för	att	det	skulle	vara	öppet	
och	transparant	med	idéer	inom	företaget.	Det	är	varje	enhet	som	själva	bestämmer	om	de	
ska	 använda	 systemet.	 Tidigare	 använde	 företaget	 bara	 Microsoft	 SharePoint	 som	 är	 en	
plattform	 för	 att	 dela	 information,	 dokument	 och	 publicera	 rapporter.	 Det	 fanns	 istället	
idélådor	och	det	var	svårt	att	hantera	idéer	som	kom	in	och	hur	detta	skulle	gå	till	väga.	Det	
var	 inte	 heller	 ett	 öppet	 och	 transparantsystem	 och	 därför	 beslutades	 det	 att	 det	 skulle	
byggas	 ett	 nytt	 system	 som	 skulle	 vara	 transparant	 och	 alla	 i	 organisationen	 skulle	 ha	
chansen	att	bidra	med	idéer	och	kommentera.			

	Det	tog	två	år	innan	systemet	fungerade	som	det	önskades.	Respondenten	understryker	att	
under	implementeringstiden	bevarades	grundtankarnas	och	dessa	tankar	är;		

• Pullsystem	
• Självorganisering	
• Ingen	central	grupp	som	styr	

Inom	företaget	finns	det	en	grupp	som	heter	Innovation	Community	och	det	var	denna	grupp	
som	 försökte	 sprida	 systemet	 och	 höja	 användarantalet.	 Spridningen	 var	 en	 viralspridning	
och	systemet	blev	mer	populär	med	tiden	och	 fick	nya	användare.	Ett	år	efter	 lanseringen	
startades	en	kampanj	som	pågick	i	tre	veckor	och	många	blev	medvetna	om	systemet	under	
den	perioden.	Motivationen	hos	användarna	försökte	höjas	genom	att	tydligt	visa	de	 idéer	
som	implementerades.	Det	är	viktigt	att	idégivarna	vet	att	alla	idéer	som	skrivs	in	i	systemet	
inte	ska	 implementeras	och	 inte	 tappar	motivationen	på	grund	av	detta.	 Idégivaren	 tycker	
kanske	att	det	är	en	bra	idé	som	matas	in,	men	det	krävs	även	en	mottagare	för	den	idén,	
det	 vill	 säga	mottagarkapaciteten	 är	 viktig	 då	 idén	 ska	 tas	 vidare.	 Det	 ska	 tydliggöras	 för	
användarna	 att	 alla	 idéer	 inte	 kan	 implementeras,	 det	 vill	 säga	 de	 ska	 inte	 ha	 stora	
förväntningar	 på	 att	 alla	 idéer	 som	 kommer	 in	 i	 systemet	 ska	 implementeras.	
Förväntningarna	kan	leda	till	 frustrationer	hos	användare	då	deras	 idé	 inte	 implementeras,	
för	att	det	bara	är	några	idéer	som	går	vidare	och	utvecklas.				

”Sätta	förväntningarna	på	rätt	nivå!”	
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Respondenten	 berättar	 att	 de	 äldre	 har	 svårare	 att	 släppa	 ifrån	 sig	 idéer	 och	 det	 är	 inte	
mycket	att	göra	åt	saken	enligt	respondenten.	De	unga	har	däremot	lättare	att	släppa	ifrån	
sig	idéer,	det	kan	vara	så	att	de	har	erfarenhet	från	social	medier,	exempelvis	från	Facebook	
och	 Youtube	 där	 andra	 kan	 kommentera	 och	 gilla	 på	 varandras	 inlägg.	 På	 Youtube	 kan	
användarna	ogilla	varandras	inlägg,	vilket	gör	att	användaren	blir	van	med	att	få	kritik.		

Det	gäller	även	att	vara	nyfiken	och	prenumerera	på	personer	som	är	intressanta	och	se	när	
de	gör	inlägg	och	bidra	på	det	viset.	Det	finns	ett	stort	antal	förbättringar	som	har	skett	efter	
implementeringen	 av	 idéhanteringssystemet,	 respondenten	 kunde	 inte	 gå	 in	 i	 detalj	 på	
grund	av	sekretess,	men	faktum	är	att	systemet	har	lyft	upp	kreativiteten	inom	företaget.	

”Nyfikenhet	ligger	bakom	drivkraften…”	

Respondenten	 berättar	 att	 det	 finns	 ett	 annat	 system	 där	 patentanmälan	 sker.	 Om	
användaren	tycker	att	idén	kan	leda	till	att	patent	görs	det	först	en	patentanmälan.	Om	det	
omedvetet	läggs	in	i	idéhanteringssystemet,	utan	att	veta	om	att	det	kan	leda	till	patent,	kan	
kollegorna	säga	till	 idégivaren	att	det	behövs	göras	en	patentanmälan	istället	och	den	idén	
tas	bort	från	systemet.	

4.2.4	IT-	företaget	
Ett	ledande	IT-	företag	inom	transportlösningar	med	6000	medarbetare	på	35	olika	platser	i	
världen.	Respondenten	som	intervjuades	är	Business	Innovation	Leader.	

Respondenten	berättar	att	systemet	som	används	idag	är	fyra	år	gammalt.	Varje	år	körs	det	
tre	stycken	strategikampanjer.	Målet	med	systemet	är	att	identifiera	problemområden,	nya	
möjligheter	 och	 idéer.	 Skillnaden	 med	 det	 tidigare	 system	 som	 har	 använts	 är	 att	 det	
nuvarande	 systemet	 är	 mycket	 mer	 effektivt	 och	 enklare	 att	 använda.	 Respondenten	
berättar	vidare	att	för	företagets	räkning	är	det	viktigt	att	utveckla	och	ta	vidare	flera	idéer	
till	nästa	steg	efter	varje	kampanj	och	event.	Det	är	därför	viktigt	att	det	sker	”action”	efter	
avslutad	idéinsamlingsfas	och	att	skapa	budget	för	att	kunna	ta	vidare	minst	fyra	bra	 idéer	
till	nästa	steg.			

Idag	 är	 det	 mer	 än	 50	 %	 som	 använder	 idéhanteringssystemet	 globalt	 och	 det	 växer	
fortfarande.	 Respondenten	 känner	 sig	 nöjd	med	 antalet	 användare	 som	 finns	 idag.	De	 tre	
första	åren	fokuserades	det	på	att	få	fler	användare	och	idag	är	det	en	stabil	användargrupp	
som	använder	 systemet.	 Efter	 det	 fjärde	 året	 har	 det	 numera	 börjat	 fokuseras	 på	 att	 öka	
kvalitén	och	att	få	in	fler	skarpa	idéer.		

Under	 implementeringen	 av	 systemet	 visste	 vi	 inte	 exakt	 vad	 vi	 gjorde.	 Själva	
idéhanteringssystemet	är	enkelt	uppbyggd,	men	det	som	tog	tid	var	att	smälta	in	systemet	in	
i	 företaget.	 Den	 svåra	 biten	 är	 organiseringsprocessen,	 exempelvis	 vem	 som	 ska	 vara	
ansvarig,	 sponsra	 och	 hur	 vi	 kan	 involvera	 toppcheferna.	 Det	 är	 viktigt	 att	 ha	 stöd	 från	
toppcheferna	och	att	ha	budget	för	att	kunna	starta	på	ett	snabbt	sätt.	En	av	frågorna	som	
alltid	dök	upp	var	om	systemet	kommer	att	fungera,	folk	behöver	tänka	bredare	och	det	kan	
göras	bland	annat	genom	att	cheferna	går	in	i	systemet	och	skapar	”crazy”	idéer,	vilket	kan	
vara	bra	 eller	 dåliga,	men	det	 spelar	 ingen	 roll.	Det	 krävdes	 även	 att	 företaget	 hittade	en	
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balans	mellan	virtuella	och	 fysiska	världen	 för	att	 lyckas.	Exempelvis	många	bra	 idéer,	 ifall	
dessa	idéer	inte	utvecklas,	har	dessa	idéer	heller	ingen	betydelse.		

”Man	måste	ha	en	fot	i	virtuella	världen	och	den	andra	foten	i	fysiska	världen!”	

Respondenten	berättar	att	om	systemet	används	gemensamt	 i	många	olika	 länder	blir	det	
också	möjligt	att	se	ändringen	av	beteendet	på	människorna	från	land	till	land.	I	Indien	är	det	
mycket	idéer	och	kommentarer	som	kommer	in,	däremot	i	Kina	och	Japan	är	det	lite	tystare	
och	 färre	 idéer	 och	 kommentarer	 som	 kommer	 in	 i	 systemet.	 I	 Skandinavien	 är	 det	 mer	
tidiga	 bedömningar	 som	 görs,	 som	 kan	 vara	 bra	 eller	 dåligt.	 Enligt	 respondenten	 är	 detta	
också	ett	problem	som	bör	hanteras	bättre	i	framtiden.		

Respondenten	 berättar	 att	 för	 att	 öka	 användarantalet	 behövs	 en	 bra	
kommunikationsstrategi.	 Det	 är	 viktigt	 att	 folk	 förstår	 problemformuleringen	 och	 det	 är	
därför	 viktigt	 att	 låta	 personerna	 sätta	 sig	 in	 i	 problemet	 och	 skapa	 empati.	 Företaget	
använder	sig	av	olika	metoder	för	att	lyckas	med	detta,	en	av	metoderna	är	persona	och	den	
andra	metoden	är	videoklipp	för	att	inspirera.	Det	är	viktigt	att	inte	leda	in	alla	i	samma	spår,	
utan	försöka	hålla	det	öppet	till	en	viss	grad.		

För	 att	 höja	 motivationen	 presenteras	 tidigare	 projekt	 som	 har	 utvecklats	 med	 hjälp	 av	
idéhanteringssystemet	 och	 det	 används	 andra	 typer	 av	 framgångshistorier	 också.	
Toppcheferna	har	också	en	motiverande	sida	för	andra	användare,	det	är	därför	viktigt	att	
de	syns	vid	kampanjerna	för	att	motivera	folk.	Respondenten	berättar	vidare	att	det	finns	en	
volontärgrupp	som	består	av	58	personer	som	arrangerar	workshops,	affischer	i	bygganden	
och	 gästföreläsare	 för	 att	 motivera	 och	 inspirera	 folk	 till	 att	 använda	 systemet.	 En	 av	
svårigheterna	 är	 att	 ge	 meningsfulla	 kommentarer,	 eftersom	 det	 kommer	 in	 tusen	 olika	
idéer	på	en	kampanj.	Det	finns	ett	team	som	försöker	utveckla	idéer	som	kommer	in,	genom	
att	ställa	frågor	till	 idégivaren,	exempelvis	har	du	tänkt	på	detta	osv.	Tidigare	fanns	det	en	
bugg	i	systemet	som	frustrerade	användarna	och	det	är	viktigt	att	det	åtgärds	snabbt.				

Förtroende	mellan	användarna	och	systemet	kan	byggas	upp	genom	att	vara	mycket	tydlig	
med	 vad	 objektivet	 är	 och	 försöka	 ge	 mycket	 detaljer.	 Företaget	 måste	 akta	 sig	 från	 att	
användarna	upplever	att	vissa	saker	bara	försvinner	spårlöst	från	systemet.	Det	måste	även	
på	ett	tydligt	sätt	beskrivas	hur	idéerna	kommer	att	användas	och	idégivaren	ska	vara	en	del	
i	 utvecklingsprocessen	 och	 informeras	 med	 statusuppdateringar.	 Respondenten	 berättar	
vidare	att	det	förhoppningar	inte	ska	ges	i	onödan	för	att	undvika	besvikna	användare.		

”Det	är	inte	direkt	rocket	science!”	

Företaget	 skapar	 tid	 för	 innovation,	 respondenten	 menar	 att	 de	 betalar	 pengar	 för	 att	
medarbetarna	ska	ha	tid	för	att	utveckla	idéer	och	ta	idéerna	till	nästa	steg.	På	sistone	finns	
det	många	kickoffs	och	events	och	respondenten	är	bekymrad	över	att	användarna	ska	bli	
utbrända	 och	 att	 det	 inte	 ska	 vara	 hållbart	 i	 längden	 om	 det	 är	 för	 många	 events	 och	
kickoffs.		

Respondenten	 berättar	 att	 det	 finns	 en	 patentgrupp	 som	 består	 av	 fyra	 personer	 som	 är	
involverade	 i	 idéhanteringssystemet.	De	går	 in	och	tittar	på	 idéer	som	har	patentpotential.	
Idégivaren	 kan	 markera	 en	 liten	 ruta	 då	 idén	 skrivs	 in	 i	 systemet	 för	 att	 först	 låta	
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patentgruppen	 granska	 idén	 och	 därefter	 hålls	 idén	 hemlig	 eller	 hamnar	 i	 systemet	 efter	
utvärderingen.	 Respondenten	menar	 att	 det	 är	 kanske	 inte	 det	 bästa	 sättet	 att	 jobba	 på,	
men	alla	företag	försöker	hitta	ett	mer	effektivare	sätt	att	jobba	på.			
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5	Analys	
I	detta	kapitel	analyseras	det	empiriska	resultatet	med	hjälp	av	litteraturen.	Analysen	består	
av	två	delar,	i	första	delen	analyseras	olika	affärsområden	och	positioner	inom	Innventia	och	
i	andra	delen	analyseras	externa	företag.	

5.1	Innventia	

Innventia	har	inga	stora	erfarenheter	av	idéhantering	och	ligger	i	ett	stadie	där	de	försöker	
smälta	in	systemet	i	Innventias	företagskultur.	Det	är	därför	svårt	att	göra	en	fullskalig	analys	
över	 hinder	 av	 användningen	 av	 InnMind.	 Under	 examensarbetet	 har	 Innventias	
företagskultur	 kring	 idéhantering	 undersökts	 och	 det	 kommer	 att	 göras	 en	 analys	 över	
hinder	som	identifierades	och	dess	kommer	att	kopplas	ihop	med	de	hinder	som	beskrivs	 i	
litteraturen.							

Nelson	 (2013)	 beskriver	 att	 det	 finns	 fem	 olika	 kategorier	 av	 användare:	 innovations	
entusiaster,	 intresserade,	 medvetna,	 omedvetna	 och	 negativa/skeptiska.	 Med	 hjälp	 av	
enkätstudien	 och	 intervjustudien	 kategoriserades	 de	 anställda	 på	 Innventia	 för	 att	 få	 en	
överblick	 över	 företagets	 syn	 på	 idéhanteringssystemet.	 Nedan	 presenteras	 resultatet	 av	
kategoriseringen	efter	enkät-	och	intervjustudien.		

	

	

Det	 som	 tydligt	 framgår	 är	 att	 det	 finns	 en	 stor	 grupp	 som	 är	 omedvetna	 om	
innovationsprogrammet	och	deras	roll	 i	den.	Nelson	(2013b)	beskriver	att	dessa	människor	
kommer	att	byta	kategori	efter	några	idékampanjer.	Det	är	viktigt	att	ha	en	bra	strategi	från	
början	 för	 att	 få	 mer	 intresserade	 personer	 inför	 kampanjer.	 Grupperingar	 kommer	 att	
ändras	 med	 tiden	 och	 för	 att	 få	 ett	 önskat	 resultat	 måste	 det	 jobbas	 med	 frågorna:	
kommunikation,	kampanjplanering,	framgångshistorier	och	sponsorskap.	Tiden	som	kommer	
att	krävas	beror	på	företagskulturen,	med	det	som	har	framgått	från	externaintervjuer	är	att	

Enkätstudie	 Intervjustudie	

Figur	4	Kategorisering	efter	enkät-	och	intervjustudie	
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den	 tiden	kan	variera	mellan	1-2	år.	 I	Figur	4	 illustreras	hur	omgrupperingar	 sker	efter	en	
lyckad	strategi.	

	

Det	 är	motivationen	 och	 kreativiteten	 som	 är	 viktigt	 att	 det	 finns	 inom	 företaget,	 för	 att	
jobba	 vidare	med	 innovations	 och	 det	 har	 tydligt	 framgått	 att	 det	 finns	 under	 enkät-	 och	
intervjustudien.	Amabile	(1997)	beskriver	att	nyckelfaktorerna	som	behövs	för	att	få	en	hög	
kreativitetsnivå	 är	 bland	 annat	 följande;	 stöd	 från	 kollegor	och	 arbetsgrupper,	 utmanande	
arbete	 och	 frihet.	 Amabile	 (1996)	 beskriver	 även	 att	 motivationen	 är	 den	 som	 lätt	 kan	
påverkas	av	arbetsmiljön	och	kan	leda	till	nedsänkt	kreativitet.	Under	intervjuerna	kom	det	
fram	att	en	del	forskare	tappar	motivationen	som	rör	frågor	kring	arbetsmiljön,	exempelvis	
byråkratin	och	det	administrativa	arbetet.	Utifrån	nyckelfaktorer	undersöktes	vad	anställda	
upplevde	 och	 det	 visade	 sig	 under	 intervjuerna	 att	 alla	 är	 nyfikna	 på	 det	 arbete	 som	 de	
jobbade	 inom	 och	 tycker	 att	 arbetet	 som	 de	 utför	 är	 utmanande.	 Respondenterna	 tycker	
även	 att	 de	 får	 tillräckligt	 med	 stöd	 från	 kollegorna	 för	 det	 arbete	 som	 de	 utför.	
Enkätundersökningen	visar	att	mer	än	60	%	av	respondenterna	upplever	att	det	arbete	som	
de	utför	är	mycket	utmanande	och	drygt	10	%	upplever	att	de	inte	har	frihet	inom	arbetet	
som	de	utför.	Undersökningen	visar	även	att	95	%	av	respondenterna	har	ett	stort	intresse	
för	 att	 hjälpa	 och	 utveckla	 andras	 idéer.	 Det	 som	 kan	 sammanfattas	 är	 att	 det	 inte	
förekommer	 tecken	 på	 kreativitets-	 och	 motivationshinder	 som	 i	 framtiden	 kan	 påverka	
användningen	av	idéhanteringssystemet.		

För	att	få	en	djupare	förståelse	över	hur	det	skiljer	sig	mellan	olika	affärsområden	(AO)	har	
enkätsvaren	 jämförts.	 Det	 var	 tre	 frågor	 som	 skiljde	 sig	 från	 mängden	 och	 frågorna	 som	
jämfördes	 är	 frihet	 inom	 forskningsområde/arbetsområde,	 hög	 arbetsbelastning	 och	 om	
arbetet	är	utmanande	(se	Tabell	4).		

Tid	

Figur	5	Omgrupperingar	efter	en	lyckad	strategi	
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Tabell	4	Analys	över	tre	affärsområden	

Enkätfrågor/AO	 Biorefining	 Material	Processes	 Packing	Solutions	

Mycket	frihet	inom	FO/AO	 42	%	 50	%	 78	%	

Mycket	hög	
arbetsbelastning	 23	%	 26	%	 58	%	

Mycket	Utmanande	arbete	 23	%	 57	%	 74	%	

	

Det	 som	 framgår	 från	Tabell	 4	 är	 att	det	 finns	 stora	 skillnader	mellan	olika	affärsområden	
och	 hur	 personalen	 upplever	 arbetet	 som	de	 utför.	 Personalen	 som	 jobbar	 på	 Biorefining	
upplever	att	de	har	mindre	frihet	inom	arbetet	som	de	utför	än	andra	affärsområden.	Under	
intervjun	framgick	det	också	att	de	jobbar	mer	med	fallstudier	och	gör	mättningar	åt	andra	
grupper,	 vilket	 kan	 upplevas	 som	monotont.	 Däremot	 personalen	 som	 jobbar	 på	 Packing	
Solutions	 upplever	 att	 de	 har	 mycket	 frihet	 och	 samtidigt	 ett	 utmanande	 arbete.	 Enligt	
Bailyn	et	al.	 (1985)	gynnas	kreativiteten	när	 individer	och	grupper	har	stort	självstyre	 i	det	
dagliga	 arbetet	 och	en	upplevelse	 att	 kontrollera	 sitt	 eget	 arbete	och	 idéer.	 Tushman	och	
O´Reilly	 (1997)	 beskriver	 att	 då	 medarbetarna	 arbetar	 fritt	 kan	 de	 uppmuntras	 till	 att	
generera	nya	 idéer	genom	att	experimentera	och	ta	risker.	Utifrån	detta	kan	det	tolkas	att	
Packing	 Solutions	 bör	 vara	 mer	 kreativa	 än	 andra	 affärsområden,	 därefter	 Material	
Processes	och	sist	Biorefining.	Detta	kan	betyda	att	Packing	Solutions	kommer	att	vara	mer	
kreativa	och	motiverade	 till	 att	 arbeta	med	 idéhanteringssystemet	 InnMind,	 däremot	 som	
Amabile	 (1998)	beskriver	 i	 sin	studie	att	arbeta	 fritt	och	 lägga	mycket	tid	på	 idégenerering	
kan	minska	 kreativiteten.	 Detta	 betyder	 att	 det	måste	 finnas	 en	 balans	 inom	 hur	mycket	
frihet	som	medarbetarna	har,	för	att	gynna	kreativiteten.		

Enkätsvaren	 har	 analyserats	 utifrån	 respondenternas	 roller	 i	 företaget	 för	 att	 se	 om	 det	
förekommer	skillnader	mellan	svaren.	Alla	svar	 jämfördes	och	det	var	 inom	två	frågor	som	
det	identifierades	stora	skillnader	(se	Tabell	5).	

Tabell	5	Analys	över	roller	i	Innventia	

Enkätfrågor/Roller	 Chef	 Projektledare	 Forskare	 Labbpersonal	

Potentiell	aktiv	användare	
av	systemet	i	framtiden	 71	%	 75	%	 79	%	 20	%	

Mycket	utmanande	arbete	 73	%	 72	%	 71	%	 36	%	
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Det	 som	 framgår	 av	 tabellen	 är	 att	 labbpersonalen	 ser	 sig	 inte	 själva	 som	 en	 potentiell	
användare	av	InnMind	och	bara	36	%	av	personalen	tycker	att	de	har	ett	mycket	utmanande	
arbete,	 vilket	 skiljer	 sig	 från	 de	 andra	 tre	 grupperna.	 Biorefining	 utgör	 56	 %	 av	
labbpersonalen	 och	 som	 tidigare	 har	 beskrivits	 har	 även	 Biorefining	 gruppen	 låga	 värden	
gentemot	 andra	 affärsområden.	 För	 att	 skapa	 förtroende	 och	 öka	 engagemanget	 till	
idéhanteringssystemet	 beskriver	 Nelson	 (2013b)	 att	 det	 behöver	 kartläggas	 grupper	 som	
inte	deltar	eller	inte	kommer	att	delta.	Biorefininggruppen	och	labbpersonalen	är	grupperna	
som	har	 identifierats	 och	 som	det	 bör	 fokuseras	 på	 för	 att	 få	 dem	 involverade	 i	 InnMind.	
Lamont	 (2004)	 påpekar	 betydelsen	 att	 ha	 ett	 brett	 spektrum	 av	medarbetare	 som	 deltar	
aktivt	 i	 kampanjer.	 För	 att	 uppnå	 ett	 brett	 spektrum	 bör	 fokusen	 i	 första	 hand	 ligga	 på	
labbpersonalen	då	bara	20	%	ser	sig	själv	som	potentiell	användare	av	InnMind	i	framtiden.	

5.2	Externa	företag	

En	 analys	 över	 fyra	 företag	 har	 genomförts	 genom	 att	 jämföra	 det	 empiriska	 resultatet	
mellan	företagen	utifrån	adekvat	litteratur.		

Resultatet	 från	 de	 externa	 intervjuerna	 visar	 att	 det	 krävs	 ungefär	 två	 år	 innan	
idéhanteringssystem	är	full	fart	igång.	Telekomföretaget	och	IT-	företaget	är	två	företag	som	
har	 använt	 system	 en	 längre	 period	 och	 ligger	 i	 den	 positionen	 som	 de	 har	 önskat	 sig.	
Fokusen	 och	 strategin	 ändras	 med	 tiden,	 det	 vill	 säga	 företagen	 lägger	 mer	 vikt	 på	 att	
involvera	många	 användare	 under	 första	 åren	 och	 därefter	 jobbar	med	 kvalitetsfrågor	 de	
kommande	åren.	Respondenten	från	hygienföretaget	konstaterade	att	användarantalet	 för	
dem	 var	 en	 sekundärfråga	 och	 dem	 kollade	mer	 på	 det	 som	 kom	ut.	 Det	 bör	 noteras	 att	
hygienföretaget	 har	 använt	 ett	 annat	 idéhanteringssystem	 sedan	 1996	 och	 därför	 är	
personalen	 bekanta	 med	 ett	 liknande	 system	 sedan	 tidigare.	 I	 Tabell	 6	 redogörs	 en	
sammanfattning	 över	 samtliga	 företag,	 där	 årtalet	 som	 de	 har	 börjat	 använda	
idéhanteringssystemet	 framgår	 och	 vilken	 typ	 av	 idéhanteringssystem	 som	 de	 använder	
redogörs.		

Tabell	6	Överblick	över	företagen	

Företag	 Användning	av	
idéhanteringssystem	sedan	 System	

Innventia	AB	 Våren	2013	 Hype	

Verkstadsföretaget	 Början	2013	 Hype	

Hygien-	och	skogsindustriföretaget	 Hösten	20121	 Hype	

Telekomföretaget	 Sedan	2009	 Egen	mjukvara	

IT-	företaget	 Sedan	2008	 JAM	IT	

	

																																																								
1	Har	tidigare	använt	ett	annat	idéhanteringssystem	sedan	1996.	
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Intervjuerna	visar	att	samtliga	företag	vill	jobba	med	”pull	system”	och	att	det	måste	vara	en	
efterfrågan	 för	att	 idén	 ska	gå	vidare	 till	 nästa	 steg.	Det	 krävs	mer	än	att	 idén	är	bra,	det	
måste	 vara	 någon	 som	 kan	 köpa	 idén	 och	 på	 detta	 sätt	 komma	 till	 användning.	
Användarantalet	ökar	 stabilt	med	viralspridning	men	det	är	en	 tidskrävande	process	enligt	
respondenterna	från	hygien-,	telekom-	och	IT-	företaget.			

Kampanjer	kan	bli	ett	stort	hinder	om	dem	inte	är	planerade	bra.	Nelson	(2013b)	beskriver	
att	sponsorer	och	kampanjer	ska	väljas	försiktigt.	Respondenten	från	IT-	företaget	berättade	
att	det	svåraste	arbetet	i	idéhantering.	Det	är	därför	viktigt	att	det	läggs	ner	extra	tid	för	att	
hitta	sponsorer	som	kan	ta	vidare	flera	idéer	som	kommer	från	kampanjerna.		

Patentfrågan	 finns	 inom	 varje	 företag	 och	 företagen	 har	 löst	 detta	 på	 sitt	 eget	 sätt.	
Vanligaste	metoden	 är	 att	 patentavdelningen	 går	 in	 i	 systemet	 och	 granskar	 idéerna	 som	
kommer	 in	 och	 själva	 tar	 hand	 om	 idéer	 som	 har	 patentpotential	 och	 kontaktar	 därefter	
idégivaren.	Första	åren	 i	 företag	som	har	 implementerat	ett	 idéhanteringssystem	finns	det	
grupper	 som	 har	 funderingar	 kring	 säkerheten	 och	 om	 den	 är	 tillräcklig.	 Dessa	 typer	 av	
funderingar	har	försvunnit	från	företag	som	har	jobbat	med	systemet	i	flera	år.		

Innventia	 är	 en	 ny	 användare	 av	 idéhanteringssystem	 och	 vissa	 hinder	 som	 finns	 idag	
kommer	att	 försvinna	med	 tiden.	Hinder	 som	 löser	 sig	med	 tiden	är,	 användarantalet	och	
förtroendet	 för	 systemet.	 Ett	 annat	 hinder	 som	 inte	 fanns	 i	 teorin	 var	 tidsbrist	 för	 att	
använda	 systemet	 och	 systemmättnad	 inom	 företaget.	 Dessa	 hinder	 framkom	 även	 från	
intervjuerna	med	 Telekomföretaget	 och	Hygienföretaget.	 Företagen	 vill	 ha	 ett	 system	 där	
flera	verktyg	är	samlade	i	som	hjälper	till	ett	effektivare	arbete.	

Under	 intervjun	med	 respondenter	 från	 verkstadsföretaget	och	 telekomföretaget	 kom	det	
fram	att	 involvera	äldre	mellanchefer	visade	sig	vara	svårare	än	yngre.	Respondenten	 från	
telekomföretaget	 motiverade	 situationen	 genom	 att	 påstå	 att	 den	 nya	 generationen	 är	
bekvämare	med	att	ta	emot	kommentarer	både	positiva	och	negativa	genom	sociala	medier.	
Locke	och	Latham	(2002)	beskriver	att	chefer	har	en	stor	roll	som	supportmekanismer	och	
stimulera	arbetet	med	kreativitet	och	innovation.	Lee	et	al.	(2007)	beskriver	att	ledarskapet	
bör	ha	förtroende	för	sina	anställdas	idéer	och	även	äldre	mellanchefer	bör	visa	förtroende	
för	sina	medarbetares	idéer	genom	att	delta	i	kampanjer.	

Även	Nelson	(2013b)	beskriver	att	mellancheferna	kan	bli	ett	hinder,	då	dem	inte	visar	sitt	
engagemang	och	stödjer	och	motiverar	personalen	för	att	använda	idéhanteringssystem.	
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6	Diskussion		
I	detta	kapitel	diskuteras	de	 intressantaste	resultaten	från	studien	utifrån	examensarbetets	
syfte	och	mål.	Vidare	förs	en	kortare	diskussion	kring	examensarbetets	genomförande.		

6.1	Idéhanteringssystem	

Hinder	 som	 förekommer	 i	 förtagen	 är	mycket	 lika	 varandra,	men	 typen	 av	 hinder	 ändras	
med	tiden	och	beror	även	på	vilket	stadie	som	företaget	befinner	sig	i	idéhanteringsprocess.	
Det	som	är	klart	är	att	det	stora	arbetet	ligger	i	att	komma	igång	med	systemet	och	smälta	in	
systemet	 i	 företagskulturen.	 Det	 är	 inte	 själva	 systemet	 som	 är	 komplicerat,	 utan	 det	 är	
utvecklat	för	att	det	ska	vara	enkelt	att	förstå	och	arbeta	med.		

Det	 var	 svårt	 att	 hitta	 artiklar	 som	 direkt	 behandlar	 hinder	 inom	 IT-	 stödda	
idéhanteringssystem.	 Artiklarna	 som	 har	 studerats	 behandlar	 idéhanteringssystem	 som	
helhet	och	går	inte	direkt	in	på	detaljer	om	hinder	som	finns	och	kan	förekomma.	Med	hjälp	
av	artiklarna	som	behandlar	olika	delar	av	idéhantering	försöktes	det	skapas	en	förståelse	av	
varje	och	ta	det	som	kan	räknas	som	ett	hinder.		

Denna	 studie	 klargör	 hinder	 som	 finns	 inom	 IT-stödd	 idéhantering	 och	 hur	 dessa	 hinder	
ändras	med	tiden.	Syftet	med	arbetet	har	nått	sitt	mål,	då	hinder	redogörs	och	företag	som	
arbetar	med	idéhanteringssystem	kan	få	en	bättre	bild	över	systemet	och	förstå	andra	typer	
av	problem	som	uppkommer	 för	andra	 företag.	För	 företag	som	tänker	sig	eller	har	börjat	
använda	ett	idéhanteringssystem	är	det	intressant	för	dem	att	komma	igång	så	snabbt	som	
möjligt.	

Innventia	är	ett	forskningsinstitut	och	består	av	många	kreativa	forskare	som	dagligen	jobbar	
med	 innovationsfrågor	 och	 därmed	 skiljer	 sig	 företaget	 från	 de	 externa	 företag	 som	
intervjuades.	Det	som	skiljer	sig	som	tidigare	nämnt	är	att	det	finns	många	forskare	och	en	
del	av	forskarna	vill	bli	framgångsrika	genom	sina	arbeten	som	de	utför.	Det	kan	leda	till	att	
dessa	forskare	kan	ha	det	svårt	att	släppa	ifrån	sig	sina	idéer	vid	kampanjer	och	vilja	behålla	
dem	 för	 sig	 själva.	Däremot	har	 Innventia	en	 företagskultur	 som	är	baserad	på	 innovation	
och	 skiljer	 sig	 från	 andra	 företag.	 Företaget	motiverar	 sina	 anställda	 till	 att	 bli	 innovativa	
med	 deras	motto;	ONE	 company	 and	 think	 new,	 forward	 and	 together.	 Företagets	 namn,	
Innventia	är	också	inspirerad	av	innovation	och	tydliggör	vilken	betydelse	innovation	har	för	
företaget.	Med	allt	detta	i	baktanken	har	Innventia	en	stor	potential	att	bli	ett	framgångsrikt	
exempel	på	idéhantering.		

Det	 skulle	vara	 intressant	att	 följa	 Innventia	under	de	 tre	 första	 idékampanjerna	och	även	
undersöka	hur	hanteringen	av	idéer	förbättras.	Från	att	inte	ha	en	strukturerad	hantering	av	
idéer	till	att	ha	en	mer	strukturerad	hantering	som	både	är	transparant	och	kan	knyta	flera	
affärsområden	till	gemensamma	idéutvecklingsaktiviteter.					

Idéhantering	 är	 ett	 område	 som	 är	 viktigt	 från	 innovationsaspekt	 och	 det	 kan	 förbättras	
ännu	mer	i	framtiden.	För	framtida	forskning	är	det	därför	 intressant	att	följande	områden	
undersöks:		
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§ Hur	företag	kan	komma	igång	med	ett	idéhanteringssystem	effektivt.	
§ Undersöka	företag	som	har	misslyckats	med	IT-	stödda	idéhanteringssystem.	
§ Undersöka	 hinder	 som	 finns	 inom	 IT-	 stödda	 idéhanteringssystem	 som	 knyter	

samman	företag	och	deras	kunder.		

En	 intressant	 dimension	 som	 borde	 undersökas	 är	 företag	 som	 har	 börjat	 använda	 ett	
idéhanteringssystem	 men	 har	 misslyckats	 och	 slutat	 använda	 systemet.	 Undersökningen	
skulle	redogöra	de	”kritiska”	problemen	som	får	företaget	att	misslyckas	med	systemet.	

6.2	Examensarbetets	genomförande	

Det	 var	 en	 respondent	 från	 varje	 externt	 företag	 och	 resultatet	 bör	 därför	 behandlas	
försiktigt	 då	 respondenterna	 inte	 kan	 representera	 hela	 företaget	 och	 resultatet	 är	
respondentens	 egen	 syn	 på	 idéhantering.	 Det	 skulle	 kunna	 undvikas	 genom	 att	 intervjua	
flera	personer	från	samma	företag	som	har	olika	positioner	för	att	få	ett	resultat	som	är	mer	
verklighetsbaserat.		

Metoderna	 som	 valdes	 gav	 bra	 empirisk	 data.	 Under	 enkätstudien	 var	 det	 totalt	 112	
personer	som	hade	deltagit	med	svarsfrekvensen	61	%,	vilket	är	en	hög	svarsfrekvens	enligt	
SurveyMonkey 2 	och	 det	 speglar	 nästan	 en	 bild	 av	 verkligheten.	 Intervjuerna	 som	
genomfördes	internt	gav	en	bra	bild	över	hur	hanteringen	av	idéer	tidigare	har	genomförts	
och	tankarna	kring	ett	 IT-	stödd	 idéhanteringssystem.	Även	observationsstudien	var	en	bra	
metod	 för	 att	 observera	 aktuella	 hinder	 och	 frågor	 som	 kom	 fram	 under	
implementeringsfasen.			

																																																								
2	www.surveymonkey.com	
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7	Slutsatser	och	Rekommendationer	
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 slutsatser	 som	 har	 framkommit	 genom	 analysen.	 Slutligen	
redogörs	 rekommendationer	 till	 företag	 som	använder	 IT-	 stödda	 idéhanteringssystem	och	
som	vill	förbättra	sin	effektivitet	och	process.	

Examensarbetets	 syfte	 var	 att	 undersöka	 och	 kartlägga	 hinder	 inom	 IT-stödd	 idéhantering	
och	 under	 examensarbetet	 har	 det	 med	 hjälp	 av	 enkät-	 och	 intervjustudier	 erhållits	
kvantitativa	och	kvalitativa	resultat.	Kartläggningen	av	hinder	visar	att	det	finns	två	typer	av	
hinder,	 allmänna	 hinder	 och	 initiala	 hinder.	 Initiala	 hinder	 är	 mer	 tydliga	 i	 början	 men	
försvinner	med	tiden.	

Allmänna	hinder	

Allmänna	hinder	inom	IT-stödd	idéhantering	förekommer	ofta	inom	företaget	och	är	hinder	
som	kvarstår.		

§ Tid,	respondenterna	lyfter	fram	tidsbrist	som	det	största	hindret	för	idéhantering	och	
det	krävs	en	specifik	tid	för	att	arbeta	med	idéhantering.	Vissa	företag	avser	tider	för	
sin	personal	för	att	dem	ska	kunna	arbeta	med	idéhantering	och	utveckla	idéer.	Om	
det	 inte	 finns	 en	 avsatt	 tid,	 kan	 personalen	 vara	 nyfikna	 och	 intresserade	 av	 att	
utveckla	och	dela	med	sig	nya	idéer.	

§ Kommunikation,	merparten	 av	 de	 tillfrågade	 upplever	 bristen	 på	 återkoppling	 till	
deras	 idéer	 och	 det	 är	 därför	 viktigt	 att	 försöka	 återkoppla	 till	 samtliga	 idéer	 som	
kommer	in.		

§ Systemmättnad,	företagen	arbetar	idag	med	många	mjukvarusystem	och	det	upplevs	
jobbigt	av	respondenterna	att	arbeta	med	ännu	ett	nytt	system.	

§ Kampanjer,	 ej	 genomtänkta	 kampanjer	 med	 dåliga	 problemformuleringar	 och	 att	
hitta	sponsorer.		

§ Motivation,	kan	vara	ett	stort	hinder	då	 individen	 inte	har	någon	motivation	för	att	
arbeta	med	 idéhantering.	Motivationen	 hos	 individen	 styrs	 av	 flera	 faktorer,	 dessa	
faktorer	 är	 bland	 annat	 tid,	 återkoppling	 till	 idéer,	 systemmättnad	 etcetera	
innebörden	av	dessa	faktorer	förklaras	ovan.		

Initiala	hinder	

Sekundära	hinder	inom	IT-stödd	idéhantering	förekommer	vid	början	av	användningen	av	IT-
stödda	 idéhanteringssystemet	och	efter	 ett	 till	 två	 år	 slutar	det	 att	 bli	 ett	 hinder	 efter	 att	
företaget	 har	 aktivt	 jobbat	 med	 att	 lösa	 dessa	 hinder.	 Slutsatsen	 kan	 dras	 genom	 att	
analysera	företag	som	har	mer	än	två	års	erfarenhet	inom	IT-stödd	idéhantering.			

• Förtroende,	det	finns	vissa	grupper	som	är	skeptiska	till	systemet	och	har	frågor	kring	
om	 det	 kommer	 att	 fungera.	 De	 skeptiska	 tankarna	 för	 systemet	 försvinner	 då	
systemet	börjar	fungera	som	det	ska	och	ger	positiva	resultat.	
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• Engagerade	användare,	antalet	användare	av	idéhanteringssystemet	ökar	med	tiden.	
Det	tar	mer	än	ett	år	att	nå	till	alla	och	det	är	en	viralspridning	som	sker.		

• Säkerheten,	det	finns	frågor	kring	säkerheten,	det	vill	säga	om	systemet	är	tillräckligt	
tillförlitligt	för	att	lägga	upp	känsligt	material	som	kan	leda	till	patent.	Detta	löser	sig	
då	företaget	hittar	ett	samspel	mellan	patenthantering	och	idéhantering.	

	Slutsatser	för	Innventia	
Här	presenteras	slutsatser	som	är	riktad	mot	Innventia.	

• Enkätundersökningen	 visar	 att	 Biorefining	 skiljer	 sig	 från	 Material	 Processes	 och	
Packing	Solutions	 inom	tre	enkätfrågor	som	handlar	om	mycket	frihet	 inom	FO/AO,	
mycket	hög	arbetsbelastning	och	mycket	utmanande	arbete.	

• Enkätundersökningen	 visar	 att	 labbpersonalen	 skiljer	 sig	 från	 andra	 arbetsgrupper	
inom	 två	 enkätfrågor	 som	 handlar	 om	 potentiell	 aktiv	 användare	 av	 systemet	 i	
framtiden	och	mycket	utmanande	arbetet.	

• Forskarna	 vill	 ha	 ett	mer	 transparant	 idéanmälningssystem,	 vilket	 kommer	 att	 öka	
förtroendet	inom	företaget.	

• Studien	 visar	 att	 Innventia	 har	 stora	möjligheter	 att	 implementera	 systemet	 enligt	
utsatt	tid.		

Rekommendationer	

Allmänna	 rekommendationer	 inom	 IT-stödd	 idéhantering.	 Rekommendationerna	 är	
baserade	på	litteraturstudien	och	empirin	från	företag	som	undersöktes.			

• Engagera	 folk	genom	viralspridning	 inom	företaget	och	det	 tar	mellan	ett	 till	 två	år	
innan	 idéhantering	 fungerar	 som	 det	 önskas.	 Det	 är	 därför	 viktigt	 att	 företaget	 är	
medveten	om	detta	och	har	tålamod.			

• Skapa	 kampanjer	 som	 är	 riktade	 mot	 grupper	 som	 inte	 deltar	 och	 motivera	 nya	
användarna	genom	intressanta	kampanjer.	

• För	 att	 öka	 förtroendet	 inom	 företaget	 bör	 det	 arbetas	 med	 öppenheten	 inom	
organisationen.	 Detta	 kan	 göras	 exempelvis	 genom	 att	 synlig	 göra	 dokument	 som	
anses	vara	hemliga.	

• Nästa	 steg	 för	 företag	 som	 arbetar	med	 idéhantering	 kan	 vara	 att	 in	 kunders	 och	
leverantörers	idéer	på	ett	systematiskt	sätt.		

Rekommendationer	för	Innventia	
Här	presenteras	rekommendationer	som	är	riktad	för	Innventia.		

• Mer	 kompetenta	medlemmar	 till	 beslutskommittén	 som	 ger	mer	 feedback	 och	 ett	
mer	transparant	system.		

• Skapa	 kampanjer	 som	 är	 riktade	 mot	 Biorefining	 och	 labbpersonalen	 och	 försök	
fånga	deras	intresse.			
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9	Bilagor	

Bilaga	1	–	Överblick	över	idéhanteringssystemet	InnMind	av	HYPE	

För	mer	information	av	Hype	besök	www.hypeinnovation.com	
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Bilaga	2	-	Enkätstudien	
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IX	

Bilaga	3	-	Intervjuguide	för	Innventia	

Inledande	om	respondenten:	

1. Namn	
2. Vilket	arbetsområde/arbetsuppgift	har	du	idag?	
3. Hur	länge	har	du	jobbat	på	Innventia?	

Dagens	läge:	

4. Hur	ser	idégenerering	idag	ut	på	er	avdelning?	
5. Finns	det	någon	gemensam	process	som	ni	använder?	
6. Vad	handlar	oftast	dina	idéer	om?	Ditt	eget	forskningsområde,	andras	etc.	
7. Hur	får	du	nya	idéer?	Konferens/själv/med	andra;	verktyg?	
8. Hur	gör	ni	när	ni	tar	fram	idéer	i	grupp?	
9. Om	du	får	en	bra	idé,	vad	gör	du?	
10. Hur	hanterar	ni	idéer?	
11. Med	vilka	personer	brukar	du	prata	om	dina	idéer?	Antal?	
12. Har	du	varit	med	om	att	andras	idéer	har	stärkt	din	egen	idé?	
13. Använder	du	andras	idéer?	
14. Hur	ofta	kommer	du	på	idéer?	
15. Hur	många	idéer	har	du	på	lager?	

Hinder	och	problem:	

16. Vilka	hinder	stöter	ni	på	idag?	
17. Upplever	du	att	det	finns	tillfällen	eller	personer	där	du	inte	vill	berätta	om	dina	

idéer?	In/ex?	
18. Har	du	varit	med	om	att	andra	tagit	din	idé	och	utvecklat	den?	Internt/externt?	
19. Kan	du	lita	på	dina	kollegor	när	det	gäller	idéer?	Varför?	
20. Vad	är	det	som	motiverar	dig	att	ta	fram	och	diskutera	idéer?	
21. Vad	är	det	som	sänker	motivationen	hos	dig?	
22. Tycker	du	att	du	har	friheten	att	ta	fram	olika	idéer?	
23. Brukar	ni	stödja	och	uppmuntra	varandra?	Hur?	

Om	nya	idéhanteringssystem:	

24. Vad	vet	du	om	Hype?	Har	du	hört	något?	
25. Vad	tycker	du	om	att	Innventia	beslutat	att	införa	ett	gemensamt	

idéhanteringssystem?		
26. Tycker	du	att	ni	borde	ha	infört	systemet	tidigare?		
27. Tror	du	att	du	kommer	att	vara	en	aktiv	användare	av	Hype?	
28. Ser	du	fram	emot	att	lära	dig	ett	nytt	system?	
29. Vilken	nytta	tror	du	att	ett	idéhanteringssystem	kan	göra	för	Innventia?	



	
	

	

X	

Bilaga	4	-	Intervjuguide	för	externa	företag	

	
• Namn:		
• Vilket	arbetsområde/arbetsuppgift	har	du	idag?	

	
1. Kan	du	berätta	kort	om	idéhanteringssystemet	som	ni	använder	idag		
2. Har	ni	tidigare	haft	ett	liknande	idéhanteringssystem?		
3. Vilka	mål	har	ni	med	idéhanteringssystemet?		
4. Har	ni	haft	systemmättnad	inom	företag,	hur	har	ni	arbetat	med	den	frågan?		
5. Hur	har	ni	visat	nyttan	av	systemet	till	användarna?	
6. Har	ni	en	systematisk	metod	för	idégenerering?		

	

7. Hur	implementerade	ni	idéhanteringssystemet?	Hur	lång	tid	tog	det	att	nå	målen?		
8. Vilka	hinder	har	ni	mött	vid	implementering?	Kvarstår	dessa	problem?			
9. Hur	försökte	ni	höja	användare	antalet?		
10. Hur	försökte	ni	höja	motivationen	hos	användarna?		
11. Hur	försökte	ni	höja	förlitligheten	mellan	användarna?		
12. Användarna	av	systemet	tycker	att	det	är	tidskrävande	att	använda	systemet,	hur	har	

ni	löst	så	att	dem	inte	känner	att	det	är	tidskrävande?		
13. Vilka	förbättringar	har	ni	märkt	inom	företaget	med	idéhanteringssystemet?		
14. En	bra	idé	kan	leda	till	patent,	hur	hanterar	ni	sådana	idéer?	Vilken	koppling	har	

idéhanteringssystemet	med	patentsystemet?		


