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Sammanfattning 
Flertalet företag benämner innovation som en viktig del av sin strategi, men misslyckas att nyttja 
den fulla kreativiteten hos sina medarbetare. Idéer, som i många fall uppstår spontant inom 
organisationen drivna av individers kreativitet, är begynnelsen för all innovation. För att 
förhindra idéer från att gå förlorade p.g.a. tidsbrist, resurser och/eller en organisationskultur där 
idéer inte uppmuntras söker sig allt fler företag till ett mer proaktivt och strukturerat 
tillvägagångssätt för att säkra idéinsamlingen, och på så sätt bli mer innovativa. Dock tenderar 
organisationer att förhastat införskaffa ett idéhanteringssystem utan att ha identifierat sitt 
egentliga syfte med att implementera ett sådant system eller genomfört en tillbörlig 
nulägesanalys där de faktorer som påverkar utformningen av ett system i den aktuella 
organisationen analyserats. 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur idéhanteringssystem skall utformas för att möta en 
organisations behov. Studien genomfördes som en fallstudie vid en svensk organisation aktiv 
inom mediebranschen vilken identifierat att alla medarbetare inte kände sig inbjudna till att bidra 
med idéer. Fallstudien bestod i att insamla kvalitativ data i form av 38 semi-strukturerade 
intervjuer samt kvantitativ data i form av en kort enkät som genomfördes med respondenterna i 
samband med intervjuerna. Kombinerat med fallstudien genomfördes en litteraturstudie samt en 
fältstudie. Fältstudien bestod av fem semi-strukturerade intervjuer genomförda med sex 
respondenter, samtliga yrkesaktiva inom idéhantering.  
Insamlad data analyserades och gav upphov till ett ramverk med syftet att identifiera 
förbättringsområden för idéhantering inom en organisation. Kombinationen av fallstudie, 
fältstudie och litteraturstudien bidrog även till utformningen av en interaktiv karta för utformning 
av ett idéhanteringssystem där organisationer kan se hur deras identifierade förbättringsområden 
kan mötas med hjälp av olika insamlingsverktyg och organisationsstrategier.  

En nulägesanalys av den studerade organisationen har genomförts med hjälp av det ramverk och 
interaktiva karta som studien hav upphov till. Nulägesanalysen resulterade i 
organisationsspecifika rekommendationer angående hur avdelningen bör gå tillväga för att 
förbättra sin idéhantering.  
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Abstract 
Ideas are the starting point of any innovation and consequently all organizations aiming to 
innovate are dependent of new ideas. Ideas, in many cases, emerge spontaneously in 
organizations, driven by individuals’ creativity and willingness to realize the ideas in the form of 
innovations. To prevent ideas from being lost due to lack of time, resources, and/or 
organizational culture where ideas are not encouraged, an increasing number of organizations 
integrate a proactive and structured approach to secure collection of ideas and thus become more 
innovative. However, organizations tend to acquire idea management systems without having 
identified their own goal of implementing such a system and thus fail to utilize the full capacity 
of its employees. 
How organizations should design and implement an idea management system has been the 
foundation of this research. The purpose of this research is to examine how an idea management 
system should be designed to meet the needs of an organization. The study was performed as an 
in-depth case study at a Swedish public service organisation within the media industry that 
expressed a concern that all employees may not feel invited to contribute with their ideas. A total 
of 38 interviews were conducted at the studied organization, and complementary, quantitative 
data was assessed by performing a short survey, answered by the respondents during the 
interviews. Along with the case study, a literature study and field study were performed. The 
field study consisted of five semi-structured interviews conducted with six respondents, all 
working within idea management. 
The collected data was analysed and resulted in a framework with the aim to guide an 
organization in identifying areas of improvement when designing an idea management system. 
The combination of literature study, case study and field study also contributed to an interactive 
roadmap for designing an idea management system, which organizations can use to identify how 
different tools and organizational methods may be used to handle the identified areas of 
improvement.  
A situation analysis of the studied organization was conducted through the usage of the 
framework and interactive roadmap. The situation analysis resulted in organizational specific 
recommendations on how the department should proceed in order to improve their idea 
management.  
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1 INTRODUKTION 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien, studiens syfte samt avgränsningar som gjorts 
för studien. 

1.1 Bakgrund 
Många företag lyfter fram innovation som en viktig del av sin strategi, men misslyckas med att 
nyttja den fulla kreativiteten hos de anställda. Innovationer härrör från idéer, som i många fall 
uppstår spontant inom organisationen, drivna av individers kreativitet och vilja att realisera idéer 
till innovationer. För att idéer inte skall gå förlorade i brist av tid, resurser och/eller en 
organisationskultur där idéer inte uppmuntras söker sig allt fler organisationer till ett mer 
strukturerat och proaktivt tillvägagångssätt för att hantera idéflödet, och på så sätt bli mer 
innovativa. 
Detta proaktiva tillvägagångssätt förutsätter ofta en implementering av ett idéhanteringssystem 
(Sandström & Björk, 2010) som exempelvis innefattar verktyg med avsikt att samla in idéer, 
antingen fysiskt eller IT-baserat, och/eller organisationsstrategier, så som kampanjer och 
idécoacher, för att t.ex. stimulera idégenerering, höja kvaliteten på idéer samt underlätta 
selektering av idéer. Trots de lovande egenskaperna, så som förhöjda 
kommunikationsmöjligheter, involvering av flera individer och i vissa fall även artificiell 
intelligens hos dessa verktyg och strategier upplever flera företag att det är svårt att nå önskat 
resultat. Det kan exempelvis röra sig om svårighet i att motivera anställda till att använda sig av 
systemet de byggt upp eller att det inte finns resurser till att realisera idéerna (Björk et al., 2014). 
Oberoende av de bakomliggande faktorerna är det tydligt att mer forskning krävs för att förstå 
vad det är som gör att vissa idéhanteringssystem leder till framgångsrika innovationer medan 
andra ses som ett kostsamt och tidskrävande misslyckande. 
För att undersöka de bakomliggande faktorerna till ett lyckat idéhanteringssystem har en studie 
vid en svensk organisation genomförts. Den studerade organisationen har till uppgift att bedriva 
TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. I en värld av nya vanor, ny teknik och stora 
samhällsförändringar krävs ständigt arbete för att vara en del av samtiden och vara attraktivt för 
kommande generationer. Den aktuella avdelningen är den största producerande avdelningen 
inom organisationen vilken producerar allt från barnprogram, drama, kultur, underhållning och 
dokumentärer. I dagsläget upplever avdelningen en avsaknad av tydliga rutiner i deras 
idéhantering. Riktlinjer för hur anställda kan bidra med idéer och för hur dessa idéer hanteras 
och prioriteras saknas vilket har lett till att anställda inte känner sig inbjudna till att bidra. 
NYCKELORD: innovation, idéhantering, kreativt klimat, innovationsledning, 
idéhanteringssystem 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur idéhanteringssystem skall utformas för att möta en 
organisations behov. Studien ämnar till att teoretiskt kartlägga vilka faktorer som påverkar en 
organisation vid utformningen av ett idéhanteringssystem samt olika tillvägagångssätt som redan 
finns att tillgå för att möta dessa faktorer. En fallstudie kombinerat med fältstudie kommer även 
att genomföras för att utröna vilka faktorer som kan påvisas och ytterligare finnas inom en 
organisation, samt för att utforska vilka metoder som i praktiken används för att möta dessa 
faktorer. Arbetet kommer resultera i ett ramverk med syftet att vägleda en organisation vid 
utformning av ett idéhanteringssystem. Presentation av arbetet kommer att ske i form av 
riktlinjer för hur ovan nämnda organisation kan förbättra hantering av idéer från medarbetare och 



 2 

på så sätt skapa en mer kreativ och innovativ miljö, samt genom redovisning av det skapade 
ramverket. 
Arbetet ämnar till att kartlägga hur anställda på den aktuella avdelningen i den studerade 
organisationen i dagsläget kommer på nya idéer samt hur idéhantering bedrivs. Det skall även 
beskrivas hur anställda uppfattar det innovativa klimatet på avdelningen samt till vilken grad de 
upplever att de har möjlighet att bidra med sina idéer. Det slutgiltiga målet är att förse 
organisationen med förslag på hur de i framtiden kan hantera och utveckla sin idéhantering 
utifrån sina behov. Resultatet skall i sig bidra till att förbättra det innovativa klimatet för 
anställda på avdelningen. 

1.3 Avgränsning 
● Arbetet har en tidsavgränsning på 20 veckor. Arbetet är ett examensarbete och utförs som 

den slutgiltiga delen av civilingenjörsstudier på Kungliga Tekniska högskolan under 
våren 2016. 

● Uppdraget är ej ett implementeringsuppdrag, resultatet skall därmed ej implementeras 
under arbetets gång.  

● Arbetet kommer att fokusera på en avdelning inom den studerade organisationen och 
inkluderar inte övriga avdelningar. 

● Studien är anonym varpå vissa citat neutraliserats i efterhand. 
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2 ANALYTISKT RAMVERK 
I detta avsnitt kommer det analytiska ramverket att presenteras. Den första delen är driven av 
litteraturstudie medan den senare delen agerar som en analys av den litteraturen som 
framskaffats och hur denna relaterar till studien. 

 

Då syftet är att undersöka hur idéhanteringssystem kan utformas i en organisation erfordras en 
omfattande teoretisk studie för att skapa tillräcklig förståelse om de problem och utmaningar som 
kan uppstå vid denna utformning. Vid implementeringen av ett idéhanteringssystem är det 
vanligt att organisationer direkt fokuserar på lösningen och utan vidare efterforskningar 
anammar ett system för att underlätta hanteringen av idéer. För att få ut det önskade resultatet av 
ett sådant system krävs dock att organisationen förstår vad målet med ett sådant system är och att 
organisationen genomför en nulägesanalys på den nuvarande idéhanteringen. Först när 
organisationen förstår vad de önskar få ut av systemet, och vad organisationen har för 
begränsningar och möjligheter, kan en lösning diskuteras. 
Det analytiska ramverket i detta arbete kommer att bidra till att klargöra hur en organisation skall 
gå tillväga för att hantera denna kritiska del. För att förstå var och hur ett idéhanteringssystem 
kan göra nytta, behöver studien börja där innovationer startar: i idéfasen av innovation, även 
kallad Front End of Innovation. Därefter kommer olika verktyg för insamling samt 
organisationsstrategier avhandlas för att få en tydlig bild av de tillvägagångssätt som finns att 
tillgå vid en strukturering av denna fas. Vidare behandlas vilka faktorer som enligt teorin 
påverkar det idéflöde som skall resultera i innovationer, och därmed förutsättningarna för ett 
idéhanteringssystem. Utifrån dessa faktorer kommer de olika arbetsområden, där faktorerna 
spelar som störst roll, att identifieras och ge vidare riktlinjer i hur en organisation bör angripa 
utmaningarna med ett idéhanteringssystem. Med utgångspunkt från den teoretiska bakgrunden 
kommer sedan forskningsfrågor att formuleras för att styra studien vidare. 

Idéer kan även komma från andra källor än inom organisationen, t.ex. från kunder och 
användare, denna rapport avser dock att endast se till nyttjandet av idéer inom organisation och 
hur denna process kan utformas. 

2.1 Idéer - startskottet för innovation 
Alla innovationer, stora som små, radikala som inkrementella, var någon gång inte mer än en idé. 
För att bibehålla sin konkurrenskraftighet behöver organisationer därför en stadig ström av nya 
och kvalitativa idéer (van den Ende et al., 2015), vilket innefattar en lämplig hantering av idéer i 
innovationsprocessen. I den bästa av världar skulle idéer uppstå under kontrollerade former, med 
tydlig förståelse om dess värde och potential. Dessvärre är det i praktiken svårt att förutse var 
goda idéer kommer ifrån, och även att avgöra vad som är en bra idé. Enligt Boeddrich (2004) 
uppstår idéer oftast inte på arbetsplatsen utan kan uppstå när en person står i duschen, joggar 
eller umgås med vänner. En förbindelse för att få tillbaka idéerna till arbetsplatsen, där idéerna 
kan trigga till diskussion och utvecklas, behöver därför upprättas. 
Den första delen i att utveckla nya innovationer, där idéer har som störst betydelse, refereras ofta 
till som Front End of Innovation (FEI). Detta begrepp innefattar bland annat idégenerering, 
idéhantering och idéselektering i innovationsprocessen (Koen et al., 2001) (Boeddrich, 2004), 
där idégenerering beskrivs som den allra första fasen (Zhang & Doll, 2012). Denna del av 
innovationsprocessen anses avslutad när beslut tas om att vidareutveckla den behandlade idén till 
ett nytt projekt (Khurana & Rosenthal, 1998). FEI beskrivs ofta som ostrukturerad och svår att 
hantera, varför företag väljer att fokusera alltmer på de senare delarna av 
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innovationsutvecklingen, däribland produktutveckling, som tenderar att vara mer välutvecklade 
och välstrukturerade (Koen et al., 2001) (Boeddrich, 2004).  
Enligt Boeddrich (2004) hävdar somliga yrkesaktiva chefer inom forskning och utveckling att 
fasen borde vara i en ostrukturerad form för att inte kväva kreativitet, trots att studier visar på att 
en tydligare strukturerad FEI resulterar i mer framgångsrika innovationer (Boeddrich, 2004) 
(Zhang & Doll, 2012) och högre vinster för organisationen (Alam, 2006). Enligt Khurana och 
Rosenthal (1998) kan de mest betydelsefulla förbättringarna inom produktinnovation komma 
genom förbättringar i idégenererings- och idéhanteringsfasen. 
Van den Ende (et al., 2015) beskriver två huvudkomponenter vid hantering av idéer. Först och 
främst utveckling av verktyg och metoder för att generera idéer och välja idéer att gå vidare med 
utifrån ett stort urval. Den andra komponenten är lämplig ledning av denna fas. I FEI är balansen 
mellan ett stöttande och stimulerande klimat och tydligt fokus viktigt (Birkinshaw & Gibson, 
2004). Ett stimulerande och stöttande klimat avser att ge anställda de verktyg som behövs för att 
komma på, lämna in och välja idéer med syftet att öka antalet genererade idéer (van den Ende et 
al., 2015). Fokus syftar däremot till att styra de idéer som genereras i en riktning som går i linje 
med företagets mål och syfte, och ämnar istället till att öka kvaliteten och minska kvantiteten på 
idéerna (van den Ende et al., 2015). Det är dock viktigt att det fokus som organisationen vill 
implementera blir ordentligt överfört till anställda i organisationen om det skall vara en guidande 
faktor, därmed är kommunikation mellan organisation och anställda viktig (Vrgovic et al., 2013). 
Balansen mellan ett kreativt klimat och fokus tordes därför vara av vikt i ett idéhanteringssystem. 
Enligt Vrgovic (et al., 2013) är inlämnandet av idéer i organisationer som saknar 
idéhanteringssystem, där arbete med idégenerering och idéhantering kontinuerligt sker, få. Ett 
system som samlar in idéer på ett effektivt sätt är därför av stor betydelse. 

2.2 Idéhanteringssystem 
Idéhanteringssystem möjliggör flera olika funktioner som är av relevans för ett idéskapande, det 
vill säga idégenerering och utveckling av idéer för innovation. Utöver att vara ett medel för 
inlämning av idéer, likt den traditionella idélådan, ingår även metoder för utvärdering och 
selektering vilka kan användas för att skapa en tydlig efterfrågan (Björk et al., 2014) samt 
inducera energi och motivation genom kampanjer. De kan även nyttjas som medel för att 
underlätta feedback och tillhandahålla gemensamt idéutvecklande genom kommentarer, 
underlätta utvärdering och beslutsfattande kring idéer genom intern crowdsourcing samt 
förbättra det kreativa klimatet inom en organisation. 
Då idéhanteringssystem kan innefatta flera olika komponenter har en nödvändig särskiljning 
gjorts mellan insamlingsverktyg och organisationsstrategier. Insamlingsverktyg ämnar till att 
samla in idéer och kan även belysa hur dessa idéer sorteras och väljs ut till nya projekt. 
Organisationsstrategier syftar till att främja nya idéer samt strukturera och ge stöd åt hanteringen 
av dessa. Då studien hanterar ett praktiskt problem kommer både organisationsstrategier och 
insamlingsverktyg att undersökas. Hur dessa faktorer samverkar och kan förstärka och stödja 
varandra i ett idéhanteringssystem är av intresse. 

Insamlingsverktyg 
Insamlingsverktyg kan, beroende av dess utformning, täcka olika delar av FEI-fasen. Vissa 
verktyg ämnar endast till att samla in idéer medan andra har ytterligare funktioner som även kan 
vara till hjälp i idéutveckling och beslutsfattande. En övergripande tabell över verktyg kan ses i 
Tabell 1. 
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Tabell 1. Olika verktyg för insamling av idéer 

Insamlings-
verktyg Attribut Fördelar  Nackdelar Kategori 

Förslagslåda 
En fysisk låda där medarbetare 

kan lämna in idéer. 

Öppnar upp för 

alla att bidra med 

idéer. 

Geografiskt 

begränsad till en 

plats. Fysisk  

Webbaserad 
förslagslåda 

En låda där idéer lämnas in via e-

post eller intranät. 

Ytterligare 

förenkling och 

tillgänglighet.  

Ej interaktiv, 

svårt att få 

överblick av 

inlämnade idéer. Online 

Idéplattform 

En plattform där medarbetare kan 

posta idéer som sedan kan ses 

och kommenteras av andra 

medarbetare. 

Förenklar 

inlämning samt 

främjar 

samarbete. 

Förutsätter 

användandet av 

ett IT-system. Online 

Inlämning till 
individ 

En person som har ansvar för att 

samla in idéer. 

Kan underlätta 

kommunikation av 

idéer. 

Kan påverkas av 

den som tar 

emot idéerna. Fysisk 
  

För att samla in idéer har företag historiskt sett använt sig av idélådor där anställda kan dela med 
sig av egna idéer, förslag eller problem. Intentionen med dessa lådor är att uppmuntra samtliga 
anställda att dela med sig av sina egna tankar när som helst. Idéer från dessa lådor brukar dock 
sällan leda till några stora innovationer, och vissa ekar tomma (Ekvall, 1971). Detta beror ofta på 
att idégivaren sällan får reda på vad som händer när idén lämnats in, vilket kan bidra till en 
uppfattning av att ingen tittar på de inlämnade idéerna eller att ingenting händer. Det i sin tur 
minskar motivationen till att fortsätta använda sig av idélådan. En annan aspekt är att en fysisk 
låda har begränsad geografisk tillgänglighet och därför kanske missar vissa idéer (Ekvall 1971). 
För att komma runt problemet med tillgängligheten, och nyttja den tekniska utvecklingen, har 
därför vissa företag vänt sig till web-baserade förslagslådor, där idéer samlas in via ett intranät 
eller e-postadress. Funktionen är lik den för idélådan men är mer tillgänglig för både sändare och 
mottagare av idé. 

Den tekniska utvecklingen har även lett till att mer sofistikerade lösningar för att samla in idéer 
utvecklats de senaste åren. IT-baserade idéplattformar där anställda kan lämna in sina idéer i en 
interaktiv fattning har blivit allt vanligare bland företag. Dessa plattformar erbjuder, utöver 
möjlighet att lämna in idéer, ofta ytterligare funktioner så som möjlighet att kommentera andras 
idéer, sortering av idéer och i vissa fall även artificiell intelligens vid urval av idéer. Dessa 
funktioner möjliggör på så sätt snabb feedback från andra användare, möjlighet att hantera flera 
idéer och engagera flera medarbetare (Björk et al., 2014). Plattformarna kan även bidra till 
klustring av idéer, så som i Ericssons fall (Björk et al., 2014), där antalet inlämnade dubbletter 
kan reduceras då idéinlämnare automatiskt informeras om en liknande idé redan blivit inlämnad. 
Idéinlämnaren kan därmed välja att istället för att publicera en ny idé kommentera och 
vidarearbeta den befintliga idén. Detta är ett tillvägagångssätt för att gruppera idéer vilket enligt 
Boeddrich (2004) även hjälper till att organisera idéflödet. 

Då plattformarna blivit interaktiva har användningen av dessa utvidgats och kan därmed 
användas i en större omfattning (Sandström & Björk 2010). Från att vara ett verktyg som främst 
lett till små förbättring har idéplattformar blivit en viktig del för att identifiera och samla 
möjligheter samt assistera vid struktureringen av FEI (Boeddrich 2004). Elerud-Tryde och 
Hooge (2014) fann att idéplattformar uppfyller två roller: (1) Medel för att stötta medarbetares 
kreativitet i genereringen av innovativa idéer och (2) Medel för att involvera hela organisationen 
i innovationsprocessen. De fann även att plattformarna användes för att identifiera och 
uppmuntra till nya samarbeten inom organisationen.   
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Organisationsstrategier 

Organisationsstrategier innefattar flera olika tillvägagångssätt för att strukturera de olika delarna 
av FEI. Vissa fokuserar främst på idégenereringsfasen och kunskapsutbyte medan andra även 
inkluderar hur beslutsfattandet skall gå till. En sammanfattande bild av olika strategier och deras 
främsta attribut kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2. En sammanfattning av olika organisationsstrategier vid FEI 

Organisationsstrategier Attribut Fördelar Nackdelar 
 
 
 
Innovationsjam 

 
Fokuserad idégenerering under 

tidsbegränsning på en idéplattform. 

Resulterar ofta i 

många idéer. 

Främjar 

samarbete. 

Tar tid att 

hantera det höga 

idéflödet. 
 
 
 
 
 
Kampanj 

Företaget söker en viss typ av idéer 

och kommunicerar därmed ett tydligt 

fokus vid idégenereringen. 

Tydligt fokus 

förenklar urval. 

Fokus på 

idéerna bidrar till 

högre kvalitet. 

Svårt för vissa 

medarbetare att 

bidra om 

kampanjen i 

deras tycke inte 

är relevant/ 

intressant. 
 
 
 
 
Idétävling 

Problemdriven tävling där den eller 

de som presenterar den bästa 

lösningen på det givna problemet 

vinner. 

Tävlings- 
momentet kan 

trigga till många 

idéer. 

Monetära 

belöningar 

riskerar kväva 

kreativiteten. 

Samarbete 

riskerar minska. 
 
 
Fysik Mötesplats En plats där anställda kan träffas och 

diskutera över avdelningar. 
Potential att öka 

samarbete. 
Svårt att avsätta 

lokal och tid. 
 
 
 
 
Roller 

En person som är ansvarig för att gå 

igenom idéförslag och kan bidra med 

resurser för att realisera idéer. 

Alternativ kanal för idéer. 

Kan ge felaktigt 

avvisade idéer 

en andra chans. 

Kan vara 

tidskrävande för 

den som innehar 

rollen, mänskliga 

faktorer kan 

påverka. 
 
 
 
 
 
Avsatt tid 

 
Avsatt tid för att arbeta med egna 

projekt som berör företaget, t.ex. att 

20% av arbetstiden får gå till egna 

projekt. 

 
Ger anställda tid 

att komma på 

idéer, arbetar 

med inre 

motivation. 

 
Svårt att 

realisera i 

praktiken. 
 

Innovationsjam är en typ av brainstorming med förutbestämt fokus vilket sker online på en 
digital plattform under en viss tidsperiod (Helander et al., 2007). Metoden kan användas av en 
organisation för att generera och samla in flertalet idéer från anställda inom organisationen och 
utomstående (Bjelland & Chapman, 2008). Under den tid som jamet pågår kan deltagare lämna 
in egna idéer samt kommentera och bygga vidare på andras idéer för att generera nya eller flera 
lösningar. Ett innovationsjam har potential att engagera ett högt antal deltagare och samla in ett 
stort antal idéer och förslag (Bjelland & Chapman, 2008) som i sig kan leda till nya innovationer 
eller kombineras för att skapa en ny idé eller lösa ett problem. Fördelar med att använda sig av 
innovationsjam är att metoden riktar sig till alla anställda i en organisation oavsett kunskap, 
position inom företaget eller geografisk position (Elerud-Tryde & Hooge, 2014). Metoden 
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uppmuntrar även till kreativitet hos anställda och ger möjlighet för dem att bidra med idéer 
(Elerud-Tryde & Hooge, 2014). Deltagare kan ta del av varandras kunskap genom att läsa 
varandras förslag och kommentera för att generera nya lösningar. Genom att få deltagare att 
känna sig delaktiga och lyssnade till, motiveras de till att generera och lämna in idéer, och 
idégivare som tidigare inte haft möjlighet att göra sig hörda, eller saknat ett sammanhang för att 
presentera sina idéer, kan genom jams presentera sina idéer i ett forum där de blir förstådda 
(Bjelland & Chapman, 2008). Innovationsjam kan även bidra till att sammanföra och bilda 
grupper som kan jobba vidare inom det område som samtliga medlemmar bidragit med idéer 
inom (Bjelland & Chapman, 2008). Tidigare studier visar att efterarbetet från ett innovationsjam 
kan vara omfattande då antal tillhandahållna idéer har potential att vara högt eftersom varje idé 
behöver granskas kan detta bli kostsamt. I andra studier har det också visat sig att flera av de 
idéer som inlämnas är av väldigt liten eller ingen relevans för företaget (Bjelland & Chapman, 
2008).  

En annan metod lik innovationsjam, men med ett tydligare fokus, är kampanjer. Till skillnad från 
innovationsjam, där organisationen kan be om idéer inom flera olika områden simultant, 
definieras här kampanjer som fokuserade till att generera idéer för enbart ett specifikt problem 
och är tids och planeringsmässigt oberoende av eventuella övriga kampanjer. Kampanjer har från 
början tydliga urvalskriterier, avgränsningar och mål så att deltagarna i kampanjen från början 
vet inom vilka ramar denna genomförs. Kampanjer kan löpa över en längre tid men är starkt 
behovsdrivet och fokus ligger på att lösa ett specifikt problem eller nya lösningar inom ett 
specifikt område. En kampanj ägs av en sponsor, eller behovsägare, vilken har ett behov av idéer 
inom ett specifikt område och som besitter resurser att realisera dessa. Denne sponsor ansvarar 
sedan för att idéer utvärderas och selekteras av antingen sig själv, en innovationsmanager för 
företaget eller en för denna kampanj tillsatt person eller grupp (Iversen, 2008). Sponsorn eller en 
innovationsmanager har ett övergripande ansvar för kampanjen, som i fallet för Ericsson där 
behovsägaren ansvarar för att ge feedback genom kommentarer, välja idéer samt erbjuda resurser 
för att realisera idéerna (Björk et al., 2014). Det förekommer även att innovationsmanager parar 
ihop och administrerar idéer (Boeddrich, 2004). Tydliga roller inom en kampanj är viktiga för att 
kampanjen skall få önskat resultat, och hanteringen av idéer är lika viktig som insamlingen av 
dem (Iversen, 2008). Idéer tas ofta emot med hjälp av en IT-plattform där det är av vikt att 
anställda skall kunna kommentera och se andras idéer för att på så sätt uppmuntras till 
samarbete, vilket är en kritisk del i kampanjer (Björk et al., 2014). På grund av den interaktiva 
fattningen kan kampanjer användas för att skapa nya nätverk och samarbeten över avdelningar 
och yrkesroller (Elerud-Tryde & Hooge, 2014).  
Idétävlingar är ytterligare en brukbar organisationsstrategi där organisatören av tävlingen ber en 
grupp bestående av användare framföra lösningar till en given uppgift inom en bestämd tidsram 
(Piller & Walcher, 2006). Organisatören kan vara ett företag, en publik organisation, en ideell 
organisation eller individer (Ebner et al., 2009) som nyttjar idétävlingar för att främja nya 
innovativa aktiviteter inom ett grupp av experter, användare (Bullinger et al., 2010) eller en 
kombination av de båda. Tidsramen för en idétävling kan variera och bestäms av organisatören, 
en väldigt kort tävling kan pågå under endast ett par minuter, en kort upp till ett par dagar, 
medan längre tävlingar kan sträcka sig mellan ett par veckor till ett halvår (Ebner et al., 2009). 
Ämnet för tävlingen kan variera från ett väldigt specifikt område där det eftersöks specificerade 
lösningar till mer generella områden. Ämnet bör dock vara tillräckligt brett för att attrahera 
flertalet individer och så pass intressant att det främjar till diskussion mellan deltagare (Ebner et 
al., 2009). 
Idétävlingar kan arrangeras både online, offline eller som en kombination av de två forumen 
(Ebner et al., 2009). Då idétävlingar arrangeras online bör användargränssnittet vara attraktivt för 
användaren samt enkelt att förstå och använda (Bullinger et al., 2009) och får gärna vara 
utformade som ett community där medverkande kan se och kommentera på varandras idéer, så 
som vid ett innovationsjam. 
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Vid tävlingens slut granskas de insända idéerna av en av organisatören utsedd jury eller panel 
(Piller & Walcher, 2006) vilken kan bestå av specialister inom området (Ebner et al., 2009). 
Idéer kan även, innan de granskas av organisatörens jury, bli graderade av medverkande i 
tävlingen (Bullinger et al., 2009). Därefter utses vinnare av tävlingen/tävlingarna varpå denne 
mottager någon form av belöning. Belöningen i sig innebär ofta att organisatören, mot angiven 
belöning, har rätt att nyttja det utsedda bidraget i sin verksamhet (Piller & Walcher, 2006). I 
idétävlingar är belöningar utformade för att motivera individer till att delta både genom yttre 
motivationer (Piller & Walcher, 2006) och inre motivation (Fuller et al., 2006). En kombination 
av de båda motivationsformerna är även möjlig för att stimulera och belöna medverkande. 

Inre motivation bygger på att individer gör något av eget intresse eller passion och är den sorts 
motivation som ger upphov till mest kreativitet (Amabile, 1998). Yttre motivationer baseras på 
att nå mål som är en del av arbetet, det kan innebära att motivationen grundas i att jobba mot en 
deadline, tävla mot andra medarbetare eller erbjudas yttre belöningar (Amabile, 1997). Exempel 
på yttre belöningar i idétävlingar är monetära belöningar men kan även vara anställning (Ebner 
et al., 2009) i den aktuella organisationen om tävlingen skett utanför organisationens gränser. 
Ännu en typ av belöning kan vara erkännande och uppmärksammande (Franke & Shah, 2003) 
och har tävlingen skett inom verksamheten kan belöningen innebära att idégivaren får tid att 
vidareutveckla idén. Inre motivationer har observerats vid studier på idétävlingar som sker online 
på ett community-baserat forum där deltagare kan se och kommentera på varandras idéer. 
Motivationen består här i att det är roligt att arbeta och skapa gemensamt, att deltagarna själva 
vill använda slutprodukten och att användarna strävar efter erkännande från andra deltagare 
(Franke & Shah, 2003) samt att deltagarna har ett personligt intresse i ämnesområdet. Franke & 
Shah (2003) observerade även en mentalitet där medverkande individer tänkte att om denne 
bidrog med hjälp idag skulle hen få hjälp med sitt problem imorgon. Denna typ av inre 
motivation kan även appliceras på innovationsjam och kampanjer som använder sig av 
community-baserade system online. Franke & Shah (2003) noterade dock att antalet 
kommentarer och hjälp på denna typ av community-baserade forum sjönk under 
tävlingsinriktade förhållanden. 
En stor del i såväl jams och tävlingar som kampanjer är att skapa en plats där personer med olika 
kompetenser och bakgrund kan mötas för att gemensamt hitta nya lösningar, och även uppmana 
till återkommande samarbeten (Elerud-Tryde & Hooge, 2014). Genom att uppmuntra till 
individers interagerande kan organisationen öka antalet högkvalitativa idéer varför 
organisationer bör använda sig av en fast mötesplats, fysisk eller digital, där anställda kan utbyta 
erfarenheter och kunskap samt utvidga sina nätverk och på så sätt få tillgång till en bredare 
kompetens även utanför kampanjer och tävlingar (Björk & Magnusson 2009). Fördelen med en 
fysisk mötesplats är att den kan tillgodose behov av att ses och få mänsklig kontakt, vilket kan 
öka vissa medarbetares kreativitet. En fysisk mötesplats behöver inte vara en specifik plats utan 
kan även innefatta tillfällen då medarbetare ses och diskuterar, t.ex. under en workshop eller 
under en kafferast. 

Som tidigare nämnt använder sig organisationer av olika roller i sin idéhanteringsprocess, så som 
innovationsmanager och sponsorer. Howell & Higgins (1990) identifierade idéchampions som en 
förkämpe för idéer och uttrycker att varje idé behöver en kämpe som leder den från idé till 
innovation. En idéchampion är en individ som tar en idé, vilken de själva inte behöver ha 
genererat, och realiserar den genom att aktivt uppmuntra, ge stöd och underlätta implementering 
(Howell & Higgins, 1990). Whelan et al., (2011) identifierar idéscouter och idéförenare, där 
scouten, i en open innovation miljö, söker globalt efter nya teknologier som kan vara till gagn för 
organisationen. Scouten är dock beroende av en idéförenare vilken, till skillnad från scouten, har 
ett stort nätverk inuti organisationen samt kunskap för att distribuera scoutens upptäckter. 
Idéförenaren kan liknas vid navet i ett nätverk och har god kunskap om övriga medarbetares 
kunskap. Därmed vet denne vart inom organisationen det är lämpligt att vända sig med en ny idé 
(Paris, et al., 2006). 
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För att ta vara på den inre motivationen avsätter vissa organisationer tid för sina anställda där de 
kan arbeta med projekt som de själva valt. Det mest kända exemplet är Google och dess 20% 
tidspolicy där 20% av anställdas tid får gå till egna projekt (Moe et al., 2012). Ur denna policy 
har bland annat Gmail och AdSense uppkommit. En liknande strategi anammades av 3M, då i 
form av 15% som gav anställda sex timmar i veckan till egna projekt, vilket nyttjades av Art Fry 
då han kom på PostIt 1974 (Moe et al., 2012). Trots att dessa policyer kan resultera i 
framgångsrika koncept har Google upplevt svårigheter med att avvara anställda vilket ofta kräver 
övertid för dessa projekt. Avsatt tid behöver emellertid inte vara låst till projekt eller tidsbestämt 
utan avsatt tid kan även vara en viktig faktor i ovan nämnda strategier så som tävlingar och 
kampanjer för att skapa utrymme för nya tankar och idéer. Hur mycket tid en organisation 
rimligt kan avsätta är ofta en begränsande faktor för samtliga strategier (Amabile, 1998). 

Insamlingsverktyg och organisationsstrategier som delar av ett system 
Insamlingsverktyg skapar en möjlighet för idéer att samlas in men det är också viktigt att 
organisera för att idéer skall genereras. Detta förutsätter ett holistiskt arbetssätt där verktygen 
spelar en roll i att samla in idéer men förhållandevis liten roll i hela arbetet kring idéer.  

Hur organisationer väljer att tolka och använda sig av de olika verktygen och 
organisationsstrategierna differentierar sig mellan organisationer, men ofta används en 
kombination av olika verktyg och organisationsstrategier i de organisationer som arbetar med 
idéhantering för att uppnå de organisationsspecifika behoven. Det faller sig naturligt att använda 
sig av verktyg tillsammans med organisationsstrategier då dessa ofta kräver en idéuppsamling av 
något slag, person eller verktyg, men att kombinera dessa verktyg med flera olika 
organisationsstrategier kan också vara av intresse då dessa kan ta till vara på olika motivationer 
hos individer. Företaget Atlasen använder sig exempelvis av både idétävlingar och 20% tid för 
att ta vara på både den yttre tävlingsdrivna motivationen samt den inre intressedrivna 
motivationen (Moe et al., 2012). En annan anledning till att kombinera olika tillvägagångssätt 
kan vara för att hålla innovationsnivån jämn och fungera som en återkommande aktivitet i 
medarbetarnas arbetsuppgifter, snarare än som enstaka händelser.  

2.3 Forskningsfrågor 
Utifrån ovanstående litteraturstudie har frågor kring hur ett idéhanteringssystem bör utformas 
väckts då flertalet faktorer som påverkar organisationer vid utformningen av ett 
idéhanteringssystem identifierats. Dessa faktorer bör ytterligare befästas och utökas om möjligt, 
varpå två forskningsfrågor formulerats för att ge ledning och föra studien vidare; 

1. Vilka faktorer skall tas i beaktning vid utformning av ett idéhanteringssystem? 
2. Hur kan olika metoder för idéhanteringssystem möta de faktorer som en organisation bör 

ta i beaktning vid utformningen av ett idéhanteringssystem? 

2.4 Faktorer som påverkar idéhanteringssystem 
Att hantera idéer på ett lämpligt sätt är en central del i att strukturera FEI men hur detta skall 
hanteras är en komplex fråga. Flera studier har undersökt vilka faktorer som påverkar idéflödet, 
och därmed hur ett idéhanteringssystem bör utformas, en sammanfattande tabell över dessa 
faktorer kan ses i Tabell 3. 
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Tabell 3. Olika faktorer som enligt teorin påverkar en organisation vid utformningen av ett 
idéhanteringssystem 

Faktorer Referens 

Tydligt beslutstagande 
Tydliga kriterier för beslutsfattande. 

Transparens i vilka som tar beslut, när de gör 

det och på vilka grunder. Boeddrich (2004) 
Motivation 
Vad som motiverar medarbetare och vad det 

finns för incitament att bidra. 
Boeddrich (2004) 
Amabile (u.å) 

Idéloop 
Ökad kommunikation, samarbete och 

kunskapsdelning för att utveckla idéer. 

Amabile(1998) 
Boeddrich (2004) 
Björk & Magnusson (2009) 
Koen et al. (2001) 

Resurser 
Ekonomiska och organisatoriska medel att 

realisera idéer. 
 
Amabile (u.å) 

Tid 
Tid avsatt för idégenerering. Amabile (1998) 

Frågeställning 
Tydliga frågeställningar vid insamling av idéer 

samt kommunicerad målsättning med de 

insamlade idéerna. 

Amabile (u.å) 
Björk et al. (2010) 
van den Ende et al. (2015)  
Khurana & Rosenthal (1998) 
Vrgovic et al. (2013) 
Björk et al. (2014) 

Feedback 
Återkoppling av idéer, statusupppdatering 

under processens gång. 
Vrgovic et al. (2013) 
van Dijk & van den Ende (2002) 

Uppmuntring 
Uppmuntrande klimat från ledare och kultur. 

Amabile (u.å) 
Boeddrich (2004) 
Koen et al. (2001) 

Tydlig inlämning 
Tillgänglig och förståelig inlämning för 

medarbetare. 

Boeddrich (2004) 
Vrgovic et al. (2013) 
van Dijk & van den Ende (2002) 

Sortering av idéer 
Hantera olika idéer olika för att ge en rättvis 

bedömning. 
Sandström & Björk (2010) 
Björk et al. (2010) 

Trygghet & förtroende 
Trygghet och förtroende för organisationen 

och processen. 
Nienaber (2015) 
Abdul-Rahman & Hailes (2000) 

Realisering 
Vems idéer realiseras. Boeddrich (2004 

 

Utöver att ha ett system för insamling av idéer är det även viktigt med ett fungerande arbetssätt 
kring hur dessa idéer skall behandlas för att kunna säkra en kontinuitet i idésystemet (van Dijk & 
van den Ende, 2002). Vitala faktorer i alla idéhanteringssystem, oavsett vilken målbild 
organisationen har, är att motivera anställda till att bidra med sina idéer samt att upprätthålla 
denna motivation. Organisationer kan använda sig av olika incitament som motivation till att 
bidra, så som monetära belöningar, erkännande och/eller möjlighet att arbeta vidare med idén, 
vilka kan agera som motiverande faktorer för att uppmuntra inlämnandet av idéer. För att 
upprätthålla motivationen krävs dock mer långsiktiga tillvägagångssätt (Amabile, 1998). I detta 
lyfts vikten av en organisationskultur som uppmuntrar idéer (Koen et al., 2001) och att 
innovationstänket inte bara förväntas av de anställda utan att det även avsätts tid och utrymme 
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för detta (Amabile, 1998). Själva hanteringen av idéer kan också påverka den långsiktiga 
motivationen och på så vis kontinuiteten i systemet. Om medarbetare upplever att idéerna inte tas 
på allvar, aldrig realiseras och/eller tycker det är otydligt hur idéer väljs ut kan motivationen 
påverkas negativt och den initiala viljan att bidra kan på sikt försvinna då anställda inte förstår 
processen eller ser ett resultat av sitt bidrag (van Dijk & van den Ende, 2002). Detta kräver 
resurser att hantera, besluta kring och realisera idéerna samt ge återkoppling under hela 
processen. Det ställer även krav på en viss transparens av processen för att alla medarbetare skall 
uppleva att de är en viktig del av idéfasen (Elerud-Tryde & Hooge, 2014). 
För att maximera inflödet av idéer behöver insamlingen av idéer underlättas. Är 
insamlingsprocessen svår och krånglig kan idéer gå förlorade (Boeddrich, 2004). I det här stadiet 
är det även viktigt att kommunicera att idéinlämnandet inte är begränsat till en viss grupp av 
anställda, utan att uppmuntra alla till att bidra så att idéskapandet kan decentraliseras för få in 
fler perspektiv och på så sätt uppnå ökad kreativitet (Amabile, 1998). Detta kräver en viss 
trygghet och förtroende hos de anställda som bör känna sig bekväma i att dela med sig av idéer 
och att detta inte kan påverka deras anställning negativt (Nienaber, 2015). Abdul-Rahman och 
Hailes (2000) listar tre olika typer av förtroende, vilken den första är interpersonellt förtroende 
som utspelar sig mellan två individer och är kontext-specifik. Den andra typen av förtroende är 
opersonligt förtroende eller förtroende för systemet, vilket förtroende för olika systems 
egenskaper, t.ex. det monetära systemet. Tredje sortens förtroende är dispositionalt förtroende 
även kallat grundläggande förtroende, vilket beskriver individens inställning gentemot 
förtroende och är därmed oberoende av personer, system eller kontext. De typer av förtroende 
som önskas tillfredsställas med ett idéhanteringssystem är därmed de två förstnämnda där 
intrapersonellt förtroende önskas råda mellan medarbetare och chefer, och opersonligt förtroende 
önskas mellan medarbetare och organisation samt mellan medarbetare och idéhanteringssystem. 
Organisationer kan uppleva att de har svårt att veta hur de skall ta vidare de olika idéerna och 
därför kan realiseringen kompliceras. Tydligt fokus genom en särskild problemställning eller 
kriterier kan styra idéflödet så att idéerna ligger i linje med vad företaget var ute efter och 
därmed öka chansen för att uppnå förväntade resultat (Amabile, 1998). Tydliga kriterier kan 
även underlätta vid beslutsfattningen då de kan förtydliga beslutsunderlaget, vilket även kan 
fungera som underlag till den feedback som går tillbaka till idéskaparen. I dessa kriterier bör det 
dock tas i beaktning att olika idéer kan behöva hanteras olika för rättvis bedömning (Sandström 
& Björk, 2010). 
De bästa idéerna kommer inte från en person utan är oftast ett resultat av ett samarbete mellan 
flera olika personer med olika synsätt (Boeddrich, 2004). En idéloop där idéerna utvecklas vidare 
kan därför vara av intresse för att öka kvalitén på idéerna men även engagera de medarbetare 
som inte har egna idéer till att bidra med sin kompetens under utvecklingen av andras idéer, 
vilket i sin tur kan bidra till realiseringen av idén då idéns kvalitet kan ökas (Elerud-Tryde & 
Hooge, 2014). 

2.5 Övergripande mål med ett idéhanteringssystem  
Organisationer kan ha olika incitament för att implementera ett idéhanteringssystem och det 
första steget i utformningen av ett sådant bör vara att skapa en tydlig målbild. Vissa 
organisationer kan efterfråga fler idéer medan andra ser ett större behov av att ha ett fungerande 
arbete för att hantera idéerna de redan har. Oberoende av målet med ett idéhanteringssystem 
krävs ett holistiskt arbetssätt eftersom faktorerna har inverkan på varandra. Tre övergripande 
arbetsområden har identifierats för att uppnå de mål en organisation kan eftersträva med ett 
idéhanteringssystem, i fortsättningen hänvisad som målbild. Dessa inkluderar: (1) få in idéer, (2) 
upprätthållning av intresse och engagemang för systemet, samt (3) att öka kvalitén på idéerna. 
Dessa tre övergripande mål är illustrerade i Figur 1 vilken illustrerar att ett inflöde av idéer är en 



 12 

förutsättning för att slutligen få kvalitativa idéer och där basen för både idéinflöde och 
kvalitativa idéer är att det finns ett intresse och engagemang från idégivarna.  

 

 
 

Figur 1. Övergripande mål med ett idéhanteringssystem 
Att få in idéer syftar till att få in fler idéer genom att arbeta med att uppmuntra anställda att 
komma på och lämna in idéer. Intresse och engagemang för systemet åstadkoms genom att skapa 
ett fungerande system och arbete kring idéhanteringen. Detta för att skapa förtroende för 
processen och på så sätt kontinuitet men även att arbeta med erkännande så att anställda får en 
positiv erfarenhet av att lämna in idéer. För att öka kvalitén på idéerna behöver företaget styra 
flödet efter sina egna behov för att säkerställa att idéerna uppfyller de krav och önskemål som 
finns. För att uppnå önskat resultat av ett idéhanteringssystem behöver samtliga mål vara en del 
av strategin men i olika faser kan målen spela olika stor roll.  

2.6 Ramverk för identifiering av förbättringsområden inom 
idéhantering 

För att förstå hur ett idéhanteringssystem bör utformas är det viktigt att förstå vad det finns för 
utmaningar, problem och svårigheter med att hantera idéer, både generellt och specifikt för 
organisationen. Dessa påverkas i sin tur av vilket initialt mål organisationen satt upp för sitt 
idéhanteringssystem. De tre övergripande målen med ett idéhanteringssystem kommer därför att 
ligga till grund för det ramverk som syftar till att identifiera förbättringsområden inom 
idéhantering, som presenteras nedan. I dessa målbilder har de tidigare identifierade påverkande 
faktorerna delats in, och till viss mån omformulerats för att passas in i det tentativa ramverket. 

Få in idéer 
En vanligt förekommande anledning till att organisationer vänder sig till idéhanteringssystem är 
att de upplever att idéer inte når fram och därför söker sig till ett proaktivt tillvägagångssätt för 
att samla in dessa. Detta behöver inte betyda att idéer inte finns, utan det kan finnas 
bakomliggande faktorer som hindrar idéerna från att nå fram. Den första är den praktiska, om det 
finns möjlighet att lämna in sina idéer på ett specifikt och tillgängligt ställe, eller om det är 
tydligt var anställda kan vända sig för att förmedla sina idéer vidare. För att få in idéer och få ett 
idéhanteringssystem att fungera krävs ett medium där inlämning av idéer möjliggörs (Boeddrich, 
2004). Systemet bör vara lättåtkomligt då ett motsatt system kommer att bidra till ett minskat 
idéflöde (van Dijk & van den Ende, 2002).  

 
  

 

Få in idéer 
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kvalitén 

Upprätthålla intresse och 
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Som tidigare nämnt är motivation en viktig faktor när det kommer till kreativitet och idéer 
(Ambale, 1998). Vad som driver de anställda till att bidra varierar från individ till individ 
(Amabile, 1998), därför är det viktigt att se över vilken motivation organisationen vill använda 
sig av. Vissa anställda presterar som bäst under tävlingsförhållanden medan andra föredrar att få 
mer tid. Somliga drivs av att de har ett intresse av att komma med idéer medan andra ser olika 
sorters belöningar som den främsta drivkraften. Vid en utformning eller implementering av ett 
idéhanteringssystem är det därför viktigt att ifrågasatta vilken typ av motivation systemet bör 
inkorporera.  
Studier visar att viss ledning har potential till att öka individens kreativitet (Amabile, 1998), 
varför det kan vara av intresse att efterfråga idéer på särskilda områden för att på så sätt få igång 
idéflödet. Frågeställningen kan även hjälpa till att rikta idéflödet i linje med organisationens mål 
(van den Ende et al., 2015). Finns det redan en frågeställning är det viktigt att undersöka om 
denna behöver smalnas av eller bli mer generell. En bred frågeställning riskerar att resultera i ett 
ohanterbart idéflöde (van Dijk & van den Ende, 2002). 

Upprätthålla intresse och engagemang 
En organisation som arbetat med idéhanteringssystem under en längre period kan uppleva att den 
största utmaningen är att bibehålla ett intresse för systemet bland de anställda, då idéflödet över 
tid tenderar att dö ut. Detta grundar sig ofta i negativa erfarenheter av att lämna in idéer, t.ex. att 
idéer sällan blir realiserade. Har utvärderings- och beslutsprocessen varit otydlig, orättvis eller 
svår att förstå kan detta påverka senare försök till idéinsamling negativt. Här krävs istället tydliga 
och fördefinierade kriterier samt en korsfunktionell utvärderingsprocess av idéer (Boeddrich, 
2004). 

Ett tydligt fokus vid idéförfrågan kan både öka idéflödet, underlätta selektering av idéer samt 
förbättra kvaliteten men även bidra till en ökad förståelse för processen. Urvalsprocessen kan 
tydliggöras genom att från start ha tydliga urvalskriterier för selektering och realisering av idéer 
(Boeddrich, 2004). Denna sorts transparens var vid utformningen av Ericssons 
idéhanteringssystem en viktig komponent (Björk et al., 2004) och kan hjälpa till att öka 
förståelsen för en utvärderingsprocess om denna upplevs som långsam. 
En organisation bör se över hur realisering av idéer sker och vems idéer som förverkligas, detta 
då realiserade idéer motiverar anställda (Boeddrich, 2004). De medarbetare vars idéer ej 
realiseras riskerar att bli frustrerade (Kijkut & van den Ende, 2007). Blir tidigare idéer som en 
individ lämnat ifrån sig inte realiserade är denne individ mindre angelägen att lämna ifrån sig 
nya idéer (van Dijk & van den Ende, 2002). Om organisationen redan realiserar flertalet idéer 
bör denne se över om detta kommuniceras ut till medarbetarna. Detta är viktigt då det ger 
belöning till idégivaren genom erkännande (Amabile, 1998) samt att övriga medlemmar i 
organisationen blir medvetna om att idéer realiseras vilket främjar ett kontinuerligt flöde av idéer 
(Björk et al., 2014). För att bibehålla intresse för systemet kan även andra belöningar användas 
som tilltalar antingen den inre eller yttre motivationen, dock har yttre motivationer identifierats 
som ett möjligt hot mot kreativitet i en organisation (Amabile, 1998) varpå att tilltala inre 
motivation förespråkas.  
En studie på Ericsson (Björk et al., 2014) visar att de anställda upplevde att kommentarer på sina 
egna idéer från andra medarbetare hjälpte till att bibehålla energi i deras idéhanteringssystem. 
Kommentarer och gradering av varandras idéer fungerar som en första feedback och kan även 
innebära att idéer förbättras och utvecklas redan i det forum där idén lämnas in (Björk et al., 
2014). Viktigt för att hålla liv i idégenerering är även att den som är mottagare av idéerna är 
delaktig samt ger erkännande till de idégivare som bidragit, detta för att synliggöra insatser 
(Björk et al., 2014). 

En annan påverkande faktor kan vara att organisationen har en kultur eller historia av att 
anställda inte blivit inbjudna till att bidra med idéer, vilket bidrar till att medarbetare tror att de 
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inte får bidra. Dåliga erfarenheter av tidigare idéhantering, där nya idéer fått kritik, kan påverka 
idéflödet negativt och skapa ett klimat i organisationen där medarbetare är rädda för att bidra 
med nya idéer (Amabile, 1998). Organisationens klimat påverkar då medarbetare endast kommer 
lämna ifrån sig idéer om klimatet stimulerar kommunikation av dessa (van Dijk & van den Ende, 
2002).  

Vid ett stadigt idéflöde kan organisationer uppleva svårigheter med att utvärdera de idéer som 
lämnas in (van den Ende et al., 2015) vilket i sin tur kan leda till att idéflödet sinar. Inlämnas ett 
stort antal idéer kan detta leda till två problem gällande utvärdering för organisationen, för det 
första blir sorteringsfasen kostsam och för det andra riskerar kvalitén på urvalet att försämras då 
bra idéer behöver uppmärksamhet (van den Ende et al., 2015).  
För att undvika att idéerna inte blir en belastning för organisationen kan det vara effektivt att ha 
en mottagare av idéer. Mottagaren bör besitta resurser i form av tid och pengar att utvärdera och 
därefter realisera idéerna (Björk et al., 2014). Mottagaren av idéerna bör även ha ett specifikt 
behov, som i fallet med Ericsson (Björk et al., 2014) där mottagaren, Idea box managern, ber om 
idéer för att lösa ett visst problem och sedan har ansvar för att kunna hantera och realisera den 
eller de idéer som bidrar till att lösa problemet. Mottagaren av idéer varierar på så sätt utifrån att 
dennes specifika behov.  

Öka kvalitén 
Trots ett fungerande arbetssätt kring att få in och utvärdera idéer kan idéerna upplevas som 
lågkvalitativa eller oanvändbara för företaget. En anledning kan vara att förväntningarna inte 
reflekterades i de riktlinjer som satts för idéerna. För en lyckad idégenerering behöver 
förväntningar vara tydligt kommunicerade och behovet skall vara tydligt definierat för att öka 
chanserna att idéerna möter dessa (Björk et al., 2014). Om mängden idéer blir en belastning kan 
organisationen gynnas av att sätta upp tydliga kriterier i början av insamlingsfasen, detta för att 
skapa ett fokus på idéerna och på så sätt få en naturlig reducering av idéer (van den Ende et al., 
2015) samt för att kunna assistera vid utvärderingen.  
För att reducera antalet likartade idéer kan det valda systemet, likt Ericssons (Björk et al., 2014), 
inkludera en funktion där idégivare blir notifierad om en annan medarbetare redan lämnat in en 
liknande idé och i sådana fall ge idégivaren möjlighet att kommentera på den sedan tidigare 
inlämnade idén istället för att lämna in en ny likadan idé. Detta kan vara ett sätt att systematiskt 
klustra idéer, vilket enligt Boeddrich (2004) även hjälper till att organisera idéflödet. 

En annan orsak till att idéerna inte håller önskad kvalitet kan vara att idéerna inte varit tillräckligt 
utvecklade vid inlämnandet och/eller att de inte fått utvecklas mellan detta tillfälle och 
beslutstagandet. En idé förbättras varje gång den övervägs, för att idéer skall nå sin fulla 
potential behöver den därmed genomgå en kreativ idéloop (Boeddrich, 2004). För att öka 
kvalitén på idéerna bör därför interagerande mellan flera individer uppmuntras och underlättas 
(Björk & Magnusson, 2009). Här är det även viktigt att individerna representerar en bredd av 
olika kompetenser och perspektiv (Amabile, 1998). 
I vissa fall är idéerna i sig inte problemet, utan hur dessa utvärderas. Idéer som ligger utanför 
företagets ramar kan felaktigt bedömas som oanvändbara trots deras potential i ett längre 
perspektiv. Idéer kan således behöva utvärderas olika för att organisationen inte felaktigt skall 
avslå bra idéer (Sandström & Björk, 2010). 

Preliminärt ramverk för identifiering av förbättringsområden vid idéhantering 
Nedan redovisas det ramverk, med syfte att hjälpa organisationer att identifiera 
förbättringsområden vid idéhantering, som genererats genom studie av tidigare litteratur, se 
Tabell 4. Ramverket hanterar de tre identifierade och ovan nämnda målbilderna få in idéer, 
upprätthålla intresse och engagemang samt öka kvalitén. 
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Ramverket är menat att användas för att leda organisationen i fråga, som genom att identifiera 
sin målbild kan finna möjliga förbättringsområden inom organisationen. Varje område, eller 
målbild, är indelat i flertalet faktorer vilka är baserade på de identifierade faktorerna, redovisade 
i Tabell 3, som påverkar en organisation vid utformningen av ett idéhanteringssystem. 
Ramverket påvisar vilka faktorer som bör tas i beaktning för att möta aktuell målbild. Faktorerna 
består i sin tur av delfunktioner, även dem baserade på de identifierade faktorerna i Tabell 3. 
Dessa syftar till att organisationen skall kunna identifiera vad som kan göras annorlunda för att 
kunna möta målbilden.  
Tabell 4. Preliminärt ramverk för att identifiera förbättringsområden inom idéhantering 

Målbild Faktorer Delfunktion 

Öka idéflödet 

Motivation av anställda 

Drivs systemet av inre motivation? 

Drivs systemet av yttre motivation? 

Tydlig inlämning 

Är det tydligt i vilket format de skall lämnas in? 

Är det enkelt att lämna in? 

Är det tillgängligt för alla? 

Inkludering 

Är det tydligt vem som får lämna in? 

Kan fler anställda inkluderas? 

Frågeställning 

Är frågeställningen för generell eller smal? 

Skulle en frågeställning styra kreativiteten? 

Upprätthålla 

intresse och 

engagemang 

Realisering 

Realiseras medarbetares idéer? 

Är processen förståelig och transparent? 

Uppmärksammas implementerade idéer till 

idégivaren? 

Uppmärksammas implementerade idéer inom 

organisationen? 

Utvärdering 

Finns det tydliga kriterier vid utvärdering? 

Har kriterierna varit tydliga från start? 

Är beslutsprocessen tydlig? 

Feedback 

Får idégivaren feedback vid uppdateringar 

som angår idén? 

Möjliggör systemet direkt feedback på idén? 

Mottagare av idéer 
Finns det en mottagare som har resurser för 

att hantera idéer? 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öka kvalitén 

Kriterier och mål för idéerna 

Kan dessa hjälpa till i urvalsprocessen? 

Kan dessa tydliggöras för att styra idéflödet? 

Kan idéerna effektivare styras mot behovet? 

Reflekterar kriterierna behovet? 

Sammanföring av idéer 
Kan idéer vid inlämnandet sorteras efter 

ämne? 

Idéloop 

Kan anställda bygga på idéer och få fler 

perspektiv? 

Engageras medarbetare med olika 

bakgrunder? 

Utvärdering av idéer 
Utvärderas alla idéer efter samma 

förutsättningar? 
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3 METOD 
Denna del avser att presentera de metoder som använts för att inhämta information och kunskap 
nödvändig för studien. 
 
 
För att undersöka de faktorer som influerar utformningen av ett idéhanteringssystem i teorin har 
en litteraturstudie genomförts. Utöver det har empirisk data samlats genom en djupgående 
fallstudie kombinerat med en fältstudie. Fallstudien har genomförts med syftet att samla 
kvantitativ samt kvalitativ data från medarbetare inom merparten av yrkeskategorierna på den 
aktuella avdelningen i den studerade organisationen. Detta för att genom analys av insamlad data 
kunna utröna de faktorer som i praktiken påverkar en organisation vid utformningen av ett 
idéhanteringssystem. Syftet med fältstudien var att samla kvalitativ data från yrkesverksamma 
individer som arbetar med idéhantering inom olika yrkesområden. Detta för att få en inblick i hur 
idéhanteringssystem idag nyttjas i praktiken samt för att utkristallisera vad utövare av dessa ser 
som viktiga faktorer vid utformning av sådana system. 
Den empiriska data som presenteras i denna rapport är insamlad genom en studie genomförd på 
produktionsavdelningen i ett svenskt public service-bolag inom medieindustrin. 
Utvecklingsarbetet som sker inom avdelningen är främst fokuserat på hur produktion av 
slutprodukten kan förbättras, snarare än klassisk produktutveckling. Således limiteras inte 
studien till idéhantering riktat enbart mot produktutveckling, vilket behandlas i merparten av 
befintlig litteratur, utan inkluderar även idéhantering med avseende på process och 
tjänsteinnovation. 

Att införskaffa både kvalitativ och kvantitativ data möjliggör triangulering, vilket kan förbättra 
studiens precision genom att ge en holistisk vy av det studerade fenomenet (Jick, 1979) samt 
ytterligare öka studiens validitet (Voss et al., 2002). Fallstudier kan leda till ny och ökad 
förståelse för området, samt har hög validitet hos de som är aktiva inom området (Voss, et al., 
2002), vilket ytterligare motiverar nyttjandet av metoden. Då den genomförda studien var av 
undersökande natur anses den valda metoden med kombinerande av litteraturstudie, fältstudie 
och djupgående fallstudie, där både kvalitativ och kvantitativ data insamlas, lämplig. För att 
kunna bidra till det studerade fältet anses litteraturstudien vital, då ny forskning måste grundas i 
befintlig litteratur (Voss, et al., 2002). Den valda metoden ger en djup förståelse för 
organisationers behov vilka bidrar till utformningen av ett idéhanteringssystem.  

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes med avsikt att kartlägga de faktorer, redan identifierade i tidigare 
studier, som bör tas i beaktning vid utformningen av ett idéhanteringssystem. Termen 
idéhanteringssystem antogs bestå av två komponenter, verktyg samt organisationsstrategier, 
varpå flertalet verktyg och organisationsstrategier identifierades. Ett ramverk med syfte att 
identifiera förbättringsområden inom idéhanteringssystem bildades sedan. Ramverket baserades 
på de tre målbilder som uppkom i anknytning till idéhanteringssystem och vilka faktorer som bör 
beaktas i samband med dessa målbilder. Litteraturstudien baseras främst på vetenskapliga 
artiklar publicerade i tidskrifter och böcker, som framskaffats genom sökningar på specifika 
artiklar genom olika databaser samt bläddring i olika tidskrifter som t.ex. Creativity and 
Innovation Management och Journal of Product Innovation Management. Sökorden som 
användes vid dessa litteratursökningar var bland annat: Ideal Management, Ideation, Front End 
of Innovation, Innovation Management och Ideal generation. 
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Sökorden ombildades, byttes ut och kompletterades med nya sökord allt eftersom studien 
fortgick. Artiklar blev även tilldelade genom rekommendation av handledare samt genom att 
söka i referenslistorna hos de artiklar som samlats in. 

3.2 Insamling av data 
Parallellt med litteraturstudien utfördes den djupgående fallstudien och fältstudien. Fallstudien 
bestod av 38 semi-strukturerade intervjuer genomförda med både chefer och medarbetare inom 
den aktuella organisationen, detta med avsikt att samla kvalitativ data. Den semi-strukturerade 
strukturen valdes för att kunna anpassa frågorna efter den intervjuades svar och bygga vidare på 
nya fenomen relevanta för studien (Collis & Hussey, 2009). De inledande intervjuerna, elva 
stycken, genomfördes med de chefer som vid studiens början1 var medlemmar av avdelningens 
ledningsgrupp, detta för att få en övergripande blick över organisationens struktur samt en 
generell uppfattning av hur organisationen bedriver sin dagliga verksamhet. Under de tre första 
intervjuerna fastställdes de frågor som senare ställdes under intervjuer med övriga medarbetare. 
Dessa frågor hanterade deras individuella uppfattningar om avdelningen i stort, deras personliga 
åsikter kring hur avdelningen hanterar idéhantering samt hur de ser på och bedriver idéhantering 
i sina respektive grupper. Exempel på frågor är;  

“Känner du dig uppmuntrad att lämna in dina idéer?” 

“Vad händer med en idé när du har lämnat ifrån dig den?” 
“Hur uppmuntrar du dina medarbetare till att lämna in sina idéer?” 

För samtliga frågor, se Bilaga 1. Tidsåtgång för dessa inledande intervjuer var ca 40 minuter. 
De som intervjuades under nästa fas var medarbetare från 10 av 11 grupper2 vilka representerade 
de flesta yrkeskategorierna inom avdelningen, och valdes ut i samråd med respektive gruppchef. 
Vid förfrågan till gruppchefer angående aktuella respondenter uttrycktes en önskan om att 
föreslagna personer i så stor mån som möjligt skulle representera olika yrkeskategorier inom 
gruppen samt i den mån möjligt ha varit anställda inom organisationen varierande tidslängder. 
Varje gruppchef ombads uppge 3-4 medarbetare som hen antog var tillgängliga för intervju men 
uppgav i vissa fall fler namn, varav samtliga sedan kontaktades direkt via e-post alternativt 
genom en planerare, vilken är ansvarig för att planera produktioner och således har en överblick 
över tillgängligheten för önskad medarbetare. Då respons och tillgänglighet från medarbetare 
varierade intervjuades mellan 2-6 medarbetare från varje grupp.  
De första intervjuerna med medarbetare pågick i cirka 40 min, denna tidsåtgång minskades dock 
med antalet intervjuer allteftersom författarna utvecklade kunskap i att ställa frågorna på ett 
tydligare vis samt fann lämpligt fokus i frågorna. Detta genom att efter intervjuerna diskutera 
vad för information som var av relevans för studien och var det hade lagts onödigt fokus och på 
så sätt inringa de relevanta frågorna. Författarnas kunskap om organisationen ökade även under 
intervjuerna varpå vissa frågor ansågs överflödiga vid de sista intervjuerna. Detta anses inte ha 
påverkat resultatet då frågor eliminerades på grund av ökad erfarenhet och kunskap från 
intervjuerna. Medeltid per intervju med medarbetare var 21 min. 
Intervjuerna med medarbetare syftade till att finna de områden där brister och otillfredsställda 
behov kunde identifieras samt se utvecklingspotential och identifiera vad som fungerade bra. 
Exempel på frågor är:  

                                                
 
1 Under studiens gång genomfördes en omorganisering efter vilken organisationens struktur ändrades 
2 Intervju med den sista gruppen utgick p.g.a. strejkvarsel, dessa intervjuer bedöms dock ej som troliga att påverka 
studiens slutresultat då denna grupp sällan interagerar med den övriga avdelningen 



 19 

“Upplever du att det finns tydliga riktlinjer för hur du skall lämna in din idé?” 

“Känner du dig uppmuntrad att lämna in dina idéer?” 
“Upplever du att det finns resurser för att arbeta med utveckling av nya idéer?” 

Frågorna behandlade även hur medarbetare upplevde det kreativa klimatet på avdelningen samt 
förhållandet till övriga grupper. Det fanns även en efterfrågan att kartlägga hur idéer för 
närvarande samlades in och hur detta system fungerade t.ex. genom att fråga: 

“Vet du vad som händer med din idé när du lämnat ifrån dig den?” 

Samtliga frågor ses i Bilaga 2. Utöver själva intervjun ombads den intervjuade att besvara en 
kort enkät i början av intervjun. Enkäten bestod av fem påståenden där intervjuobjektet kunde 
svara på en sju-gradig skala från “Instämmer inte alls” till “Instämmer helt” (se Bilaga 3) och 
den intervjuade ombads även notera vilken grupp denne tillhörde. Initialt ombads även den 
intervjuade att skriva ner sitt namn, detta ändrades dock efter ca 10 intervjuer då informationen 
ansågs överflödig samt tenderade att besvära vissa anställda då de skulle besvara enkäten. 
Frågorna som ställdes i enkäten utarbetades efter de första intervjuerna med cheferna i 
ledningsgruppen, således nyttjades inte enkäten för de allra första intervjuerna. 

Den fältstudie som genomfördes bestod av semi-strukturerade djupgående intervjuer med 
individer yrkesverksamma inom idéhantering i olika organisationer. Syftet med studien var att 
kartlägga hur företag, verksamma på marknaden idag, bedriver idéhantering samt vilka behov de 
identifierat inom sin organisation. Dessa intervjuer pågick i 35-65 minuter och genomfördes 
personligen, via telefon eller med hjälp av den internetbaserade kommunikationstjänsten Lync. 
Specifika frågor om deras respektive idéhanteringssystem behandlades. En överblick av 
datainsamlingen kan ses i Tabell 5 och frågorna som ställdes under fältstudien kan ses i Bilaga 4. 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att kunna bibehålla validiteten i intervjun 
i den efterföljande analysen. Analysen grundades således på de transkriberade intervjuerna. 

3.3 Analys av data 
Då data insamlats analyserades de transkriberade intervjuerna med hjälp av ett kalkylark där 
varje rad representerade en medverkande och varje kolumn var adresserad till ett identifierat 
fenomen, t.ex. ett problem eller något som fungerade bra. Citat från de transkriberade 
intervjuerna placerades in på aktuell rad och i den kolumn som hanterade det fenomen citatet 
behandlade. Varje citat färgkodades i rött respektive grönt, i den mån det var relevant, för att 
underlätta en överblick av dokumentet, där rött anvisade om den medverkande var negativ i 
frågan och grönt om respondenten var positiv. Under analysens gång adderades flera områden 
(kolumner) som identifierades i de transkriberade intervjuerna. Citaten placerades sedan in i 
förhållande till de målbilder och faktorer som identifierats i litteraturstudien, samt bidrog till att 
utöka det tentativa ramverket. En överblick över den data som insamlades och analyserades kan 
ses i Tabell 5. 
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Tabell. 5 Överblick över insamlad data 

 Aktivitet Antal medverkande Analysmetod 

Fallstudie 

Intervjuer 38 

Citat från respondenterna placerades in i 

ett kalkylark, där varje respondent 

tilldelades en rad och varje kolumn ett 

identifierat förbättringsområde eller 

välfungerande område inom 

organisationen, vilka sedan 

analyserades mot varandra.  

Enkäter i 

samband med 

intervjuer 30 
Beräknat medelvärde på varje 

påstående jämfördes mot kvalitativ data. 

Fältstudie Intervjuer 5 

Citat från respondenterna placerades in i 

ett kalkylark, där varje respondent 

tilldelades en rad och varje kolumn ett 

identifierat förbättringsområde eller 

metod som nyttjas inom organisationen. 

Olika metoder jämfördes sedan mot 

varandra. 

 

För att bibehålla anonymiteten på respondenterna delades dessa in i de fyra kategorierna; 
ledningsgruppen, före produktion, under produktion samt efter produktion, se Tabell 6. 

Tabell 6. Tabellen visar de olika respondenternas tillhörighet 

Grupp Inkluderade grupper Respondentnummer 

Ledningsgruppen Ledningsgrupp Respondent 1 - 11 

Före produktion 

Teknikuthyrning, 

Ateljéverksamhet, 

Informationshantering, 

Schemaplanering, 

Projektadministration, 

Magasinering Respondent 12 - 26 

Under produktion 

Teknikansvariga, 

Ljudtekniker & 

Ljustekniker Respondent 27 - 33 

Efter produktion 
Redigering, 

Efterbearbetning  Respondent 34 - 39 

 

Vid analys av fältstudien skapades en tabell i ett kalkylprogram där varje respondent tilldelades 
en rad och där varje kolumn representerade ett förbättringsområde eller metod inom 
idéhanteringssystem. Citat från varje respondent och transkriberad intervju placerades sedan in i 
tabellen och jämfördes mot varandra. De olika områdena och metoderna, identifierade och 
nyttjade av respektive organisation, presenterades sedan för att ge en facetterad bild av vad 
organisationer som nyttjar idéhanteringssystem identifierat som viktiga förbättringsområden 
samt vilka metoder de valt för att tillgodose dessa områden. I Tabell 7 presenteras de olika 
deltagarna i fältstudien. 
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Tabell 7. Tabell över fältstudiens medverkande 

Företagsrespondent 
Antal 

anställda Aktiv inom idéhantering 
Utformning av 

idéhanteringssystemet 

FR1 ca 46 000 

Arbetar med att tillgodose ett 

idéhanteringssystem inom en 

organisation 

Organisationen har köpt in 

ett externt 

idéhanteringssystem 

FR2 ca 200 

Arbetar med att tillgodose ett 

idéhanteringssystem inom en 

organisation 

Organisationen har köpt in 

ett externt 

idéhanteringssystem 

FR3 ca 10 

Arbetar med att utforma ett 

idéhanteringssystem samt 

distribuera detta till olika företag 

Utformar själva ett 

idéhanteringssystem för 

vidare distribution 

FR4 ca 10 

Arbetar med att utforma ett 

idéhanteringssystem samt 

distribuera detta till olika företag 

Utformar själva ett 

idéhanteringssystem för 

vidare distribution 

FR5 ca 44 000 

Arbetar med att tillgodose ett 

idéhanteringssystem inom en 

organisation 

Organisationen har köpt in 

ett externt system vilket de 

anpassat efter sina behov 

FR6 ca 116 000 

Arbetar med att tillgodose ett 

idéhanteringssystem inom en 

organisation 

Organisationen har själva 

utformat ett 

idéhanteringssystem  

 
Då data analyserats uppdaterades det teoretiska ramverket med fynd från den genomförda 
studien, både med avsikt på vilka faktorer som är av vikt vid utformningen av ett 
idéhanteringssystem samt med metoder som kan möta olika faktorer. Detta resulterade i ett nytt 
ramverk och en interaktiv karta för utformning av idéhanteringssystem vilket den studerade 
organisationen utvärderades efter. Utifrån de faktorer som identifierats sammanställdes sedan en 
rekommendation för hur organisationen i fråga kan utforma ett idéhanteringssystem för att 
hantera de idéer och nyttja de kunskaper som finns inom organisationen. 

3.4 Metoddiskussion 
Alternativ metod till studien är att endast insamla kvantitativ data via en bredare och mer 
djupgående enkät, distribuerad till samtliga anställda på avdelningen. Dock anses denna metod 
olämplig då medarbetare inom avdelningen är verksamma inom flera olika yrkeskategorier och 
frågor bör därmed kunna ställas semi-strukturerat utefter den erfarenhet respondenten har. Att 
endast nyttja intervjuer, för insamling av kvalitativ data, är även en möjlig metod, men då 
kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder ytterligare ökar validiteten på studien anses 
denna metod bäst lämpad. Metoden i sig anses vara reproducerbar och gå att implementera vid 
studie av en annan organisation.  
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Metoden har visat sig väl lämpad för den aktuella studien då önskad data blivit insamlad, främst 
genom genomförandet av intervjuer. Att nyttja en semi-strukturerad metod visade sig effektivt då 
frågor kunde anpassas utefter respondentens erfarenhet och på så sätt påvisa olika svagheter och 
styrkor, inte endast inom organisationens nuvarande idéhanteringssystem utan även inom olika 
delar av avdelningen. Det kan dock i efterhand diskuteras till vilken nivå den genomförda 
enkäten bidrog till verifiering av den kvalitativa data, då alla frågor ej tangerade de frågor som 
ställdes under de genomförda intervjuerna. Dock kan det belysas att enkäten fyllde ett syfte i sig 
genom att leda in aktuell respondent på ämnet idéhantering, vilket efterföljande intervju sedan 
hanterade.  

Då metoden syftat till att samla in flera olika erfarenheter från personer med varierande 
bakgrunder, kan resultaten vara av relevans även inom andra avdelningar inom organisationen. 
Flertal av de medarbetare som intervjuats arbetade med eller hade tidigare arbetat inom andra 
avdelningar och dessa medarbetares erfarenheter var således redan grundade på organisationen i 
stort, vilket ökar generaliserbarheten över avdelningarna. Då ramverket grundades i teori och 
validerades genom att studera en organisation vars medarbetare representerar en heterogenitet 
vad gällande ålder, kön, yrke och bakgrund möjliggör även detta för ett generaliserbart resultat 
som kan användas av andra organisationer. 

 
 

 
. 
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4 RESULTAT  
Nedan samlas och presenteras de resultat som erhållits i studien. Initialt presenteras de resultat 
som erhållits i den djupgående fallstudien, varpå resultat från fältstudien redogörs. 

 
Genom den djupgående studien har en nulägesanalys genomförts på den aktuella organisationen 
där resultat presenteras utifrån hur samma organisation arbetar med de tre huvudområden som 
legat till grund för denna rapport. Den genomförda fältstudien presenteras och analyseras utifrån 
nämnda områden, vilka sedan följs av en gemensam analys för hur den aktuella organisationen 
kan arbeta vidare med sin idéhantering. Därefter utvärderas och utvecklas det ramverket som 
tidigare presenterats för att kunna delge organisationen förslag och riktlinjer på hur ett 
idéhanteringssystem bör utformas utefter deras behov. 

4.1 Nulägesanalys 
Från att ha varit en organisation med mycket invanda mönster och kultur upplever många 
anställda nu att den aktuella organisationen genomgått flera stora förändringar, där idéer och 
utvecklingsarbete får en större plats och uppmuntras. En bidragande faktor har varit omsättning 
av personal som lett till att nya idéer och tankar lyfts fram, samt att organisationen är i ständig 
rörelse. 

“Jag tycker vi har blivit bättre inom [organisationen] på att jobba på ett annat sätt med 
var idéerna kommer ifrån. När jag började upplevde jag att det var mycket mer passivt 
från medarbetarna. Om det var så att de inte vågade, eller om det inte hade varit någon 
mening [med det] men det var ganska passivt, i hur mycket man bidrog och hur mycket 
man tog ansvar.” 

Respondent 5  
Enligt den enkät som respondenterna besvarade före varje intervju, där respondenten ombads 
gradera fem olika påståenden mellan 1-7, var medelvärdet för om medarbetare tycker att 
avdelningen är innovativ 4,5, samma fråga, men angående sin egen grupp, var något högre; 4,6. 
På frågan om medarbetare vet vart de skall lämna in sina idéer var medelvärdet 5,2, en 
uppfattning som stämmer överens med den kvalitativa data där flera uppgett att de visste 
ungefär, men var lite osäkra. Flertalet medarbetare upplevde att deras idéer tas på allvar (med ett 
medelvärde på 5,4) och många uppger att de känner sig uppmuntrade till att komma med idéer, 
vilket visade sig i ett medelvärde på 5,6 vilket även stämmer överens med den kvalitativa data 
som samlats in. 

Få in idéer 
Idéer uppstår både spontant och frammanat inom organisationen, och medarbetare uppmuntras 
att även de bidra med sina idéer. Enligt enkäten, vilken besvarades innan varje intervju, uppgav 
89%3 av de tillfrågade att de kände sig uppmuntrade att komma med idéer. Den begränsande 
faktorn, vilken påverkar idégenerering, tycks vara tid då många periodvis känner sig hårt 
pressade i sitt yrke 

                                                
 
3 Angav 5 eller högre på en 7-gradig skala 
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“Vissa perioder hinner man ju kanske inte komma med så mycket idéer för man behöver 
jobba undan den dagliga verksamheten.” 

Respondent 13 

“Jag tror det skulle behövas tid för alla oss som jobbar att vi skulle ha tid att lägga på 
framåttänk, jag upplever att vi jobbar väldigt här och nu, vi släcker bränder, vi åtgärdar 
det som händer nu. Att det är svårt att få tid att tänka långsiktigt“ 

“…och under de här intensivare månaderna det är ofta då man har behovet av de här 
kreativa lösningarna men då finns det absolut inte tid till att klura ut mer än att hålla 
näsan över vattenytan.” 

Respondent 22 
Det finns dock möjlighet att avsätta tid i vissa fall, på anställda och gruppchefs initiativ. 

“Jag skulle säga att, det är lite från och till. Det hör ju ihop med arbetsbelastningen 
naturligtvis och produktionstäthet” 

“...om jag säger att jag har en idé eller jag behöver mer tid här så brukar det funka 
ganska bra. Men det är också beroende på de närmsta personerna i hierarkin.” 

Respondent 29 

“Vill man ha någon dag så kan man få det då och då.” 
Respondent 25 

Uppmuntring till att bidra med nya idéer kan dock i vissa fall uppfattas som pressande då det 
förväntas av medarbetare från vissa grupper att de skall bidra med nya kreativa lösningar. 
Upplever medarbetaren då att hen inte har några idéer eller tid att generera idéer kan detta istället 
bli ett stressmoment. 

“En del känner kanske att de inte har så mycket idéer och tycker det är det som är det 
jobbiga istället, att de inte har så mycket idéer och så är det krav att vi skall hitta på nya 
sätt hela tiden.” 

Respondent 26 

Respondent 1, 17, 21, 27 uttrycker även att de upplever att möte mellan människor bidrar till 
idégenerering 

“Det är mycket när man bollar med folk, springer på någon i korridoren och pratar och 
sen kommer man på förbättringar På så sätt skapas ju nästan all utveckling.” 

Respondent 19 
samtidigt som man uppmärksammar att det i vissa grupper finns ont om sådana möjligheter. 

“Egentligen handlar det väl om att folk skall få tid att få träffas. Folk jobbar så mycket 
[Aktuell grupp] tar inga raster, och det är inga långluncher. “ 

Respondent 19 
När en medarbetare kommer på en idé eller identifierar ett problem som behöver lösas i den 
dagliga verksamheten diskuteras detta oftast med de närmsta kollegorna och tas sedan upp med 
respektive gruppchef, alternativt tas idén upp med gruppchefen direkt. Dock är det inte lika 
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tydligt vart eller till vem en medarbetare kan vända sig med en idé som berör andra delar av 
verksamheten, vilket bekräftas av respondent 5, 9, 11. 

“Dom idéer jag får är direktrelaterade till verksamheten jag jobbar i och då är det så 
lätt, då behöver jag bara vända mig om på stolen och prata med han som sitter bakom 
ryggen. Men om jag rent hypotetiskt skulle få en tanke på något man skulle kunna 
förändra i en annan verksamhet, då har jag ingen aning om vart jag skulle gå med den 
tanken.” 

Respondent 20 
För att dokumentera och lämna in idéer finns det i dagsläget en mall, åttaminutersmallen, att 
fylla i. I denna mall skall idén beskrivas utifrån bl. a. vilken ekonomisk och strategisk nytta idén 
har för företaget. Åttaminutersmallen finns för nedladdning på organisationens intranät och är 
således tillgänglig för alla medarbetare inom organisationen. Tanken med denna mall är att de 
som ansvarar för utveckling på den givna divisionen skall kunna bilda sig en uppfattning om vad 
idén handlar om för att kunna förstå, värdera och prioritera mot andra idéer som behöver 
genomföras. Kännedomen om denna mall varierar dock inom organisationen, t.ex. har 
respondenterna 13, 15, 32, 33, 35 under sina intervjuer uppgett att de ej hört talas om den, medan 
det finns medarbetare som uppger att de själva kan fylla i en och medarbetare som anger att de 
känner till mallen men att det är deras respektive gruppchefer som har i uppgift att fylla i 
åttaminutersmallen, 

“Jag upplever åttaminutersmallen mer som ett verktyg för chefer för att få igenom 
förändringar som dom behöver.” 

Respondent 20 
det är alltså otydligt vem som får lämna in idéer och hur detta skall ske. 

Upprätthålla intresse och engagemang 
Gemensamt för de som känner till mallen är dock att en åttaminutersmall går via gruppchefen 
och vidare upp i organisationen. Det är tydligt att det finns ett förutbestämt tillvägagångssätt för 
idéer som berör investeringar och idéer där det går att identifiera en tydlig ekonomisk vinning, 
men att det inte upplevs finnas något klart gemensamt tillvägagångssätt för att lämna in andra 
idéer, t.ex. processutvecklande. Att åttaminutersmallen finns upplevs som något positivt, vilket 
nämndes av respondent 25 och 37. 

“Jag tycker det är jättebra att man kan göra det överhuvudtaget. För det är nog inte på 
alla ställen det finns en sådan mall, en sådan beslutsväg. Det tror jag är rätt ovanligt. 
Sen om det går igenom eller inte, jag vet inte vilka beslutsgrunder de har, men jag tycker 
det är fantastiskt att man kan göra det.” 

Respondent 37 

Åsikterna kring utformningen och genomförandet av mallen går dock isär. Namnet 
åttaminutersmallen syftar till att det skall ta åtta minuter att fylla i mallen för att sedan lämna in 
den och respondent 27 upplever att mallen går snabbt att fylla i  

“Det går snabbare [att fylla i mallen], men sen så är det möten efter det” 
Respondent 25 

Till skillnad från merparten av de respondenter (2, 6, 8, 12, 20, 21, 26, 28), som själva någon 
gång fyllt i mallen, vilka anser att mallen är mer tidskrävande än åtta minuter. 
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“Ja, den heter ju åtta minuter. Jag skulle säga för att försöka få en motivation, det tar en 
halv dag och sen följs det av ifrågasättande för de har inte förstått ändå.” 

Respondent 29 

“Jag satt och gjorde en med [person inom organisationen] det var inte åtta minuter vi 
använde till den, det var 1,5 h och vi är inte riktigt klara, men vi har börjat på den i alla 
fall. [...] jag förstår grundtanken, det är nog en god grundtanke men den blir ibland lite 
väl administrativ, lite tung, för tung.” 

Respondent 20 

Vissa respondenter upplever även att mallen kan vara svår att förstå och fylla i korrekt 

“Ibland har jag tagit hjälp av någon för man skall skriva på vissa sätt och ibland är det 
rätt svår text att förstå. Jag satt med [person inom organisationen] sist och såg ord jag 
aldrig sett förut. Och då tänker ändå jag att jag är en bildad person.” 

Respondent 2 
samt att den kan kännas onödigt tidskrävande och omständlig för enklare idéer. 

“Så skall man då följa en mall som man kanske inte är van att jobba med, och motivera 
och så är det bara ett gott förslag som utvecklar företaget”  

Respondent 20 
Emellertid kan idéer behöva någon som är villig att driva dessa vidare, och det kan inte alltid 
förväntas att någon annan skall brinna för idéer där idégivaren inte är beredd att ta den vidare. 

“Jag hörde det lite när vi hade [workshop för avdelningen] att “vi kommer med så 
mycket bra idéer och det händer ingenting” och när jag ställde frågan “Hur angrep du 
problemet, vad var din insats”? så hörde jag att det fanns en förväntning att chefen 
skulle genomföra idén. Och har man den inställningen att jag kommer med idéer och så 
gör chefen resten då kommer man bli besviken. Jag tror att den som har idén måste vara 
med och driva den för tar jag över blir det ändå inte som den personen tänkt. Jag kan ju 
vara med och t.ex. skjuta till pengar om det behövs resurser men det är viktigt att idéerna 
drivs av de som kommer med dem.” 

Respondent 6 

Urval angående vilka av de idéer, inlämnade via åttaminutersmallen, som skall vidarearbetas, 
sker fyra gånger per år. Detta och det faktum att medarbetare inte vet vad som händer med idén 
när den väl lämnats in bidrar till en uppfattning av att lite eller ingenting händer med idéerna 

“Mallen i sig är det inget fel på, det är mer processen med vad som händer sen med idén, 
hur den tas vidare och hur återkopplas den. Att det inte är som att man lämnar in idén i 
ett svart hål och sen går det flera år…” 

“...Det har ju varit lite oklart, själva processen. Var fattas beslutet om vi inte skall gå 
vidare med den här idén eller att vi gör det, och hur skall man informera det vidare.” 

Respondent 5 
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“Jag antar att de hamnar på teknik och utvecklingsavdelningen och att det sugs in i 
någon slags karusell och så får de ut vad de skall satsa på och så har vi tur så har de 
nappat på vårt önskemål. Det är min diffusa uppfattning av vad det är som händer, jag är 
inte säker på att det är så.” 

Respondent 22 
något som även nämndes av respondent 3, 5, 6, 12, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33 och 37. Då 
urvalsprocess och urvalskriterier är oklara upplevs det även som att självklara idéer förkastas 
eller förhalas utan tydlig anledning. 

“Det känns tyvärr som att självklart positiva idéer som skulle underlätta och förbättra 
arbetet blir mer en långbänk, att det blir mer skriva papper och man måste tjata, tjata, 
tjata. Och sen kan det ta flera år innan man får igenom en ganska självklar förbättring. 
Sen när den väl sitter på plats är vi redan fyra år framåt i tiden. Vi får äntligen lösningen 
flera år för sent. Så det känns riktigt trist, att det känns så svårjobbat.” 

Respondent 29 

“Det finns ju på något sätt lite en kultur att medarbetares idéer kan bli hårt dissade. det 
är oftast andra som vet lite bättre. Ibland visar det ju sig att en annan idé var en bättre 
idé men man borde ta lite mer hänsyn när man stryker en idé.” 

Respondent 5 

Tiden som det tar innan beslut och bristande återkoppling medför att anställda tappar energin.  

“Det har tagit väldigt lång tid och det har varit många omstarter vilket ofta gör att alla 
tappar energin. Och det dyker ju upp nya saker hela tiden så det blir ju lite av en 
färskvara också.”  

Respondent 5 
Även om vissa medarbetare uttrycker att de förstår att det tar tid med stora beslut i en stor 
organisation (respondent 22, 35, 37) och vissa (respondent 5, 37) belyser att det kan vara bra att 
beslut ibland tar tid. 

“På något sätt måste man nog ha lite tröghet inbyggt. Man kan inte svänga det här 
skeppet såhär bara för att det råkar gå åt det här håller idag och dit imorgon. Det är för 
stort för det. Sen önskar man ju alltid att saker och ting sker direkt när man vill att det 
skall hända, och det går inte i ett sådant här stort företag. Det är för mycket folk.” 

Respondent 37 
När det tar lång tid för beslut att fattas resulterar det, i den aktuella organisationen, i att enskilda 
projekt köper in material för sin respektive projektbudget vilket sedan blir liggande hos berörd 
grupp. Det leder även till att medarbetare finner egna vägar för att framhålla sina idéer, t.ex. 
genom att gå direkt till ansvarig. 

“Man kanske behöver gå den krångliga vägen också för att det skall gå rätt till men man 
behöver vänta så länge jämfört med att prata med rätt person och få det direkt.” 

Respondent 27 

En känsla av att det bara är den som skriker högst som får någon feedback och resultat infinner 
sig därmed, enligt respondent 1, 21, 22, 33. 
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“Nej det kommer inte tillbaka automatiskt utan det får man jaga på och höra sig för. 
“vad händer med det här? blir det någon uppdatering?” gärna sparka på lite, vara en 
jobbig jävel, det är min uppfattning. “ 

Respondent 22 

“Tyvärr är det ju så att man måste vara på, annars sker ingenting för det som sker är 
ganska lågmält och tyst. “ 

Respondent 21 
Enligt respondent 6, 19, 20, 22, 23, 31 kan den bristande feedbacken uppfattas som att ingenting 
händer. 

“Även om det händer saker bakom kulissen eller i motorhuven så ser man det inte, och 
det man inte ser, det tror man inte finns.” 

Respondent 20 

En ökad transparens och tillgänglig information efterfrågas för att fler skall få en översikt över 
processer de är delaktiga i eller påverkas av. 

“Jag tror mycket att man behöver öka sin transparens. Jag har ingen färdig modell men 
det handlar nog mycket om att det finns en plattform där informationen är samlad. De 
tekniska projekten jobbar mycket så men när det kommer till projekt som vi har då blir 
det inte riktigt synligt för andra vilka som är i den här gruppen, var befinner de sig i 
processen. Egentligen är det nog inte jättesvårt att skapa det där det är bara att man 
måste bestämma var samlar vi det och på vilket sätt. Och sen tror jag att många vill nog 
ha information men det är inte så att de söker upp den själva. “ 

Respondent 5 

Då medarbetare inte vet hur urval av idéer går till, eller om selektering görs av en solitär person 
eller en grupp, önskas klarhet i förfarandet men även inkluderande. Respondent 26 och 29 har 
uttryckt en önskan om att idéinlämnare till viss mån själva skall få presentera sin idé för det 
beslutsfattande organet för att undgå att information går förlorad mellan sändare och mottagare, 
då det i dagsläget går till så att första-mottagaren gör ett primärt urval av vilka idéer som skall 
presenteras vidare och sedan pitchar dessa idéer till det beslutsfattande organet.  

“Det kanske hade vart bättre att den som lämnade in idén fick prata själv med [första-
mottagaren] så att han eller hon fick förklara varför [det var bra för hen]. För nu skall 
de läsa på ett papper och så skall de komma fram till varför den här grejen var bra ”ja 
den här grejen är bra, den skall jag pitcha” och så kanske [första-mottagaren] säger 
jättekonstiga saker som jag inte har tänkt när jag skrev ner det där.” 

Respondent 26 

Vissa idégivare har däremot inte drivet att ta vidare idén, och efterfrågar därför en möjlighet att 
kunna lämna ifrån sig sin idé. 

“Ibland vill den personen driva det hela, men det är inte alltid personen [som har idén] 
har lust, engagemang eller tid att driva.” 

Respondent 20 
Det kan därför enligt vissa upplevas som motigt att komma med idéer då dessa kräver ett visst 
engagemang och ansvar från idégivarens sida, något som kanske inte faller sig naturligt för vissa 
medarbetare. 
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“Men helst vill man då att någon projektledare tar den här bollen som man har fått 
gratis och för den vidare.”  

Respondent 20 
Gällande urvalet av idéer och det initiala beslutet, om en idé skall presenteras vidare av 
förstamottagaren eller inte, uttrycker respondenterna 12, 13, 26, 29 att det idag behövs en vid och 
djup teknisk förståelse för att som ensam första-mottagare ha möjlighet att ta ett beslut som 
täcker in rätt aspekter. Dessa första-mottagare beskrivs av respondent 3 som 

“De är tekniskt kunniga och vet var de skall gå. Och vet vad det finns mer i huset” 
Respondent 3 

men man kommenterar även att  

“Jag tror inte man kan ha den detaljkollen idag på TV-teknik.” 
Respondent 13 

“Det är ju nästan omöjligt, för vi har ju så många specifika områden inom produktion 
rent tekniskt sett [...]. Så det kan man inte förvänta sig, att den här 
mellankommunikationslänken skall förstå allt på ljud, förstå allt på bild. 
[Mellankommunikationslänken] har mer känslan för hur en produktion i sin helhet 
fungerar men egentligen kanske inte den tekniska.”. 

Respondent 29 

Det finns även en uppfattning om att hur idén tas emot är beroende på vem det är som är 
idégivare. Närmsta chef, yrkesroll och relation till beslutsfattare kan påverka utgången för idén. 

“Ibland funkar det alldeles utmärkt. Och det beror ju på om det man föreslår faller i god 
jord, det är väldigt personberoende och lite grann hur man säljer in det till gruppchefen, 
eller det kan ju vara flera gruppchefer som är inblandade, faller det i god jord då är det 
ett snabbt till beslut, faller det inte i god jord då blir det nästan stopp men en gång och så 
blir det inget, så det är personberoende skulle jag säga.” 

Respondent 20 

Det råder dessutom en uppfattning om att olika perspektiv inte alltid är välkomna och att åsikter 
helst skall ligga i linje med majoriteten. 

“Sen har vi haft en del processer där man ingår i ett utvecklingsarbete och sen tycker 
någon att man inte bidrar på det sätt man tänkt, kanske tänker på ett annat sätt, och då 
plockar man bort den personen istället. Det är ju jättejobbigt i förändringsarbete att alla 
tycker olika men det är oftast då man lyckas lösa knuten och komma till nästa steg. Men 
där har man nog tänkt “vilka jobbiga medarbetare som inte tycker rätt”. Så det finns 
tyvärr kvar sådana [upplevelser] hos medarbetare, att de ibland kan känna sig som 
gisslan. Du får vara med i det här projektet, men du måste tycka rätt.” 

Respondent 5 

Öka kvalitén 
Det saknas tydlig styrning vid inlämning av idéer och den styrning som identifierats är 
ekonomisk vinning. Det upplevs som enklare att idéer realiseras om man vid inlämning kan visa 
en tydlig ekonomisk fördel med sitt förslag. 
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“Jag gör ju underlag på det jag kommer på. Och ser på var det skulle bli en ekonomisk 
vinning. Så fort du kan bevisa allt i pengar blir det mycket enklare.” 

Respondent 21 
Den studerade avdelningen är uppdelad i flera olika grupper vilka i sin tur innehåller olika 
yrkesroller. Dessa grupper och yrkesroller verkar i Stockholm men befinner sig lokalt i olika 
byggnader, där en byggnad är belägen på ett längre avstånd från de andra. Det geografiska 
avståndet mellan grupperna medför att medarbetare (enligt respondent 2, 3, 15, 18, 19, 35) inte 
får en naturlig relation mellan yrkesrollerna och minskad förståelse för varandras arbete. 

“Många gånger känns det som att folk i huset inte ens vet om att vi finns [...] Det är 
ganska så tråkigt, många gånger så känns det så.” 

Respondent 15  

“Det är så stort, man syns inte [...] här är det inte de där givna mötespunkterna där man 
träffas i det här huset” 

Respondent 3 

Detta bidrar till att medarbetare känner en minskad samhörighet till organisationen. 

“Jag vet inte, vår möjlighet att liksom känna någon slags vi-känsla där är när vi har 
husmöte varje månad. Och då får man gå upp och lyssna på det. Men ofta känner folk att 
de inte har tid att ta sig dit och lyssna på det” 

Respondent 19 
Samarbete mellan grupper, i grupper och mellan yrkeskategorier upplevs som viktigt och 
fungerar, enligt respondent 15, 25, 31, bra mellan de grupper som arbetar geografiskt nära och 
med angränsande arbetsuppgifter. Det kan dock upplevas som svårt och känsligt att tycka till om 
andra grupper och yrkesroller (respondent 5, 9, 11, 21, 22). 

“...här är det väldigt mycket hierarki och täta skott mellan yrkesgrupperna [....] det är 
den uppfattningen jag har.” 

Respondent 3 

Här lyfts även kommunikation och gemensam vision fram som viktiga faktorer för samarbete 

“Det fungerar bra i den mån riktlinjerna är tydliga från början. Om projekten har 
uttryckt sitt behov tydligt, och det har förankrat hos oss, avsagts i rätt tid och vi har fått 
rätt resurser för att utföra jobbet” 

Respondent 33 
men även för idégenerering . 

“Jag kan nog komma på idéer, men jag har ett behov av att få dem bekräftade av någon 
annan innan jag för det vidare. Jag kollar gärna av med flera i gruppen, eller folk som 
jobbar med [mitt arbetsområde] överhuvudtaget om det kan vara en bra idé.” 

Respondent 28 

Trots ett framtidstänk och vilja att bli mer innovativ präglas organisationen fortfarande av en 
kultur där idéer rör sig trögt inom organisationen och en känsla av att det inte är någon större idé 
att försöka förändra den, särskilt bland de som arbetat en längre tid. 
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“Sen så tror jag också att vi som har jobbat här länge, som jag, vi har på något sätt vant 
oss vid att det finns en tröghet i [organisationens] system.” 

Respondent 22 
Förändringsbenägenheten kan också variera mellan medarbetare 

“Det är väldigt olika. jag tror vissa är väldigt mottagliga för förändring, medan andra är 
väldigt fast i sina roller och hur det alltid har gått till. Där är det nog både en 
åldersfråga och hur länge man har varit på organisationen. Man fastnar ju ett sätt att 
jobba tror jag.” 

Respondent 39 
och kan kopplas till trygghet och förtroende för de man arbetar med men även en rädsla att 
rationaliseras bort. 

“Handlar det om en ny lins till en kamera tycker nog de flesta att det är kul, så länge det 
är den lins de gillar. Men om det handlar om att byta ut fotografer till robotkameror är 
det inte så kul.” 

Respondent 21 

“…kanske rädda för sina egna anställningar, vad skulle hända om vi gör en förändring 
om vi effektiviserar eller rationaliserar, blir jag bortrationaliserad då? Jag tror det kan 
vara ett hinder till att ‘vi vet att det inte behövs så mycket folk här men vi säger 
ingenting’” 

Respondent 4 

Vissa grupper inom organisationen har introducerat en hemsida, så kallad ProdWiki, där 
medarbetare kan dela med sig av erfarenheter, tips och problem som dykt upp under arbetets 
gång.  

“Vi har även en ProdWiki där vi skriver in. Dels så finns det för varje ny produktion. Vi 
skriver in allt det tekniska som skall vara där så om man blir sjuk så vet den som skall 
ersätta vad som gäller.” 

Respondent 25 
Omfattningen av medarbetarnas användning av denna hemsida varierar mellan yrkesroller och 
grupper. 

“Man har en egen sida som man skriver i, det har vi också men det är ingen som skriver 
där.” 

Respondent 31 

För anställda inom organisationen är det mycket information som rör sig mellan medarbetare 
vilket kan medföra att information försvinner i överfulla e-postlådor eller inte uppmärksammas 
på organisationens intranät. 

“Det som jag kan känna är problem ibland är att det blir så mycket kommunikation. Så 
är jag på möten en hel förmiddag då kan jag ibland vissa mail ha hamnat så långt ner att 
jag hinner inte ner dit för det händer så mycket andra grejer. Så det händer att man 
missar grejer p.g.a. av att det är så intensiv kommunikation i mailen.” 

Respondent 8 
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“Det finns en liten rapport i skrift från möten, då kan man ju läsa den men det känns inte 
som det fäster på alla gånger för då kommer det en massa andra mail som man måste ta 
före. Det känns som det är så väldigt mycket information som droppar in till höger och 
vänster så skulle man läsa allt som kom in så måste man nog jobba 24 timmar. Jag kan 
erkänna för egen del, att ibland slarvas det “ 

Respondent 29 

4.2 Resultat från fältstudien  
Det finns ett flertal idéhanteringssystem ute på marknaden. Två av respondenterna, FR3 och 
FR4, i denna fältstudie erbjuder ett system till företag i flera olika branscher. Ett av företagen, 
representerat av FR6, som deltog i fältstudien har framställt ett eget system för att säkerställa att 
det uppfyller de egenskaper de efterfrågar, medan de tre resterande använder sig av inköpta 
program som de i olika grad kompletterat med nya egenskaper eller med fysiska event. 
Gemensamt för samtliga företag är att det unika behovet hos företaget har påverkat hur systemet 
använts och utformats 

“Det är så lätt att ta första steget och säga att vi tar det här verktyget, det här systemet 
skall vi ha i vårt bolag och så betalar man och så börjar man och så får du inte ut det du 
förväntar dig för du har inte matchat med kulturen.” 

FR5 

Få in idéer 
De system som dessa företag använder sig av är IT-baserade med interaktiva flöden där idéer 
finns synliga för alla och är uppe för diskussion. Även ytterligare funktioner som att följa olika 
personer, idéer och ämnen erbjuds. I systemet FR3 och FR4 erbjuder kan idéerna lämnas in på 
flera olika sätt, användare kan t.ex. sammanfatta sin idé i bild, text eller ljudfil för att anpassa 
inlämnandet efter flera olika användare. En central del i samtliga system är att idéer skall kunna 
lämnas in snabbt och enkelt, oavsett vem eller var du är. 

Systemen är öppna för alla men FR5 och FR6 använder sig av fokusgrupper för att få igång 
idéerna. FR2 ser systemet som en möjlighet att öka förståelsen mellan olika människor och på så 
sätt främja samarbeten tvärs över avdelningar . 

“Det är lika värt att lämna en kommentar som att lämna en idé för att få igång en 
diskussion kring olika saker.” 

FR2 

En utmaning med dessa system, enligt FR3 och FR4, är hur man får medarbetare att lita på att 
den här gången händer något. Detta blir särskilt utmanande inom organisationer där medarbetare 
inte tidigare sett någon förändring av sina idéer och har därför negativa erfarenheter av att bidra 
med idéer.  

“Det gäller att man försöker förstå vad man har för kultur och människor, hur de beter 
sig och vad finns det för incitament för dem just här, i den här kulturen att faktiskt dela 
med sig. Att se värdet i att bygga på varandras idéer, utbyta idéer, att vara intresserad av 
vad de andra har för kompetens och hur kan den komplettera min osv.” 

FR2 
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En annan motsättning till ett sådant system kan vara oviljan att få in utomstående åsikter kring 
sitt eget arbete, särskilt inom organisationer som består av flera olika yrkesroller där stoltheten är 
hög. I sådana fall kan det vara av vikt att formulera en frågeställning som öppnar upp för flera 
perspektiv. 

“Det handlar ju om en stolthet kring att man har ett eget område som man värnar om. 
Men vi har lagt oss vinn om att man skall se fördelen i att man faktiskt lyssnar på andra. 
Om man har en tillräckligt bred gemensam frågeställning där alla kan pitcha in med sina 
respektive områden där det blir viktigt att använda olika kompetenser för att lösa 
uppgiften. Och hur tydligare den uppgiften är desto enklare är det” 

FR2 

FR1 har sedan tidigare ersättningar för idéer som lett till ett patent för företaget men anser att 
detta kan bli problematiskt då en summa delas mellan de medarbetare som står på patentet vilken 
kan hämma viljan att samarbeta med flera. Därför försöker företaget att gå ifrån monetära 
belöningar och istället arbeta med erkännande och möjlighet att arbeta vidare med idén. Detta 
har identifierats av FR2, FR5 och FR6 som upplever monetära belöningar som 
kreativitetshämmande och lägger större fokus på att de som bidrar på olika sätt uppmärksammas 
inom organisationen. FR5 och FR6 menar också att de som bidrar skall få möjligheten att få vara 
med och utveckla ett projekt av idéerna medan FR2 menar att detta kan vara ett bra incitament 
för vissa, men inte alla. 

För att få igång systemet behövs ofta en uppstartsfas. FR3 och FR4 hjälper till i uppstartsfasen 
genom att hålla workshops, identifiera utmaningar samt assistera ledningsgruppen i 
utformningen av kampanjer för organisationen, detta för att starta igång idéflödet bland 
medarbetarna. 

Upprätthålla intresse och engagemang 
Samtliga respondenter upplever att den stora utmaningen i deras idéhantering är att engagera 
medarbetare inte bara initialt, utan under en längre tid, för att systemet inte skall upphöra. FR2 
uttrycker att en tydlig process leder till engagemang och förståelse ur ett långsiktigt perspektiv, 
en användare som vet när beslutet tas har större tålamod att vänta på information än en 
användare som inte vet det. FR6 lyfter också upp att transparensen är en central del i deras 
system och hantering, både vad som händer med idén samt vad det finns för behov från början. 
Behovet bör tydliggöras i kriterier som kommuniceras ut till användare, och dessa kan sedan 
hjälpa till vid urval och sortering av idéer, enligt FR6. Även FR2 använder sig av tydliga 
kriterier som första filtreringsprocess, och lyfter fram att det är bättre att ha svåruppnåeliga 
kriterier som idéerna behöver uppfylla än att det blir svårt att följa upp alla idéer eftersom 
användarna då blir omotiverade.  

Feedback är också viktigt för att upprätthålla en transparent och återkommande process, och den 
bör vara relevant för användaren gällande utformning och i tid, som belyses av citatet nedan 

“Det är ganska så ointressant om feedbacken kommer väldigt långt efteråt. Då har man 
glömt bort vad du gjorde, känslan av att du bidrog finns inte kvar det blir nästan bara 
negativt, ’jaha nu kommer feedback på min idé’, den behöver komma på en gång. Det är 
vitalt för om du missköter slutet av den här kampanjen med återkopplingen så har du 
problem att få och aktiviteterna i det här systemet att växa eller hålla kvar.” 

FR5 

FR1 upplever att det är svårt att ge personlig feedback men att de försöker så gott de går. FR3 
menar att automatiska meddelanden kan uppfattas som att beslutstagarna inte bemödat sig läsa 
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deras idé. Systemet i sig kan dock sköta en viss av feedbacken genom att användarna får gehör 
för sina idéer av andra användare som kommenterar och betygsätter, enligt FR3 och FR5. 

 

För att upprätta ett förtroende för processen är resurser och realisering en central del. 

“Det är viktigt att ha resurser att realisera, annars kan vem som helt lägga in en 
idéutmaning men då inget händer med idéerna. I det långa loppet om man gör så, man 
öppnar upp kranen och låter det rinna kommer motivationen hos medarbetarna hämmas 
av att inget händer. Därför sa vi det tidigt att det skall finnas en sponsor, det skall finnas 
resurser så man är beredd på att ta emot idéerna.” 

FR1 

FR1, FR2, FR5 och FR6 trycker på att varje kampanj eller dylik måste ha en sponsor som 
besitter resurser att ta hand om idéerna för att komma in i systemet. Detta för att användare inte 
skall bli omotiverade av att deras idéer inte realiseras. FR1 och FR5 använder även sponsorn för 
att kicka igång idéflödet, t.ex. genom att gå in i systemet och kommentera idéer. FR6:s 
organisation använder dessutom “taggar” i sitt system som sorterar idéer efter ämne för att kunna 
koppla relevanta idéer till behovsägare men också för att motverka dubbletter. Systemet har 
vidare ett betygssättningssystem där användare kan rösta på idéer, vilket i sin tur kan hjälpa till 
vid urvalet. Det är dock upp till behovsägaren att välja idéer. 

Utöver att få feedback på sina idéer menar FR6 och FR5 att det är viktigt med erkännande när 
idéer gått vidare till projekt, så att användare känner att de bidrar och blir uppskattade för sitt 
bidrag. Detta bör inte var exklusivt till den som kom med idén utan även de som byggt på och 
förbättrat idéerna bör inkluderas. 

Öka kvalitén 
Kvaliteten på idéer kan förbättras genom att främja samarbete och kunskapsdelning mellan 
medarbetare, något som tidigare refererats till som idéloop. Detta bekräftas av FR2 som anser att 
individer är mer kreativa om man samarbetar, vilket kan leda till nya oväntade lösningar. FR3 
menar att man behöver kommunikation mellan människor och FR6 anser att många idéer mår 
bra av olika perspektiv. De aktuella organisationerna tillgodoser detta behov genom att använda 
sig av kommentarsfält i sina IT-system, vilka de aktivt arbetar med att främja.  

“Vi försöker främja kommentarsfälten. Så under de här utmaningarna har 
ledningsgruppen, vi och idéambassadörerna varit aktiva i systemet och försökt fylla på 
med kommentarer. Också där för att minska tröskeln för att andra skall kommentera.” 

FR1 
Som komplement till de IT-system de idag använder tycker både FR1 och FR5 att det kan vara 
bra att nyttja fysiska workshops. De menar att det ena inte utesluter det andra. 

Att ha tydliga kriterier och ramar för de idéer som lämnas in kan bidra till att få in idéer som går 
i linje med organisationens behov och på så sätt har en högre kvalitet för företaget. FR6 tycker 
att det är bra att ha tydliga kriterier vid inlämning av idéer, men i deras organisation finns ingen 
standard för hur sortering och urval bör göras utan det är upp till varje behovsägare.  

FR1, FR2 och FR5 uttrycker samtliga vikten av att inte ha en solitär person som gör urvalet av 
vilka idéer som bör tas vidare  
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“Vi sa tidigt att vi inte ville ha en ständig kommitté som bestämmer för då är det ju inte 
idéerna som får företräde, det är inte dem som blir viktiga, utan då är det ju kompetensen 
hos kommittén som bestämmer.” 

FR1 

utan istället ha en grupp av människor som står för urvalet, där FR1 och FR2 anger att denna 
grupp anpassas för att ha rätt kompetens för att ta beslut i frågan och alltså inte automatiskt är 
samma från fall till fall. Detta bidrar även till ökad kvalitet då en mångfasetterad grupp kan se 
idéer från olika vinklar och bistå varandra med kompetens och förståelse för behovet av vissa 
idéer. 

FR1, FR2, FR5 och FR6 anger alla att det är av vikt att ha ett behovsdrivet system med tydliga 
frågeställningar för att få in relevanta idéer samt att behovsägaren behöver besitta resurser för att 
kunna realisera de idéer hen mottager. FR4 uttrycker att organisationen måste kunna förmedla 
sina förväntningar i systemet och ge användare av systemet tid till att uttrycka sina idéer. FR1 
och FR2 anser även att man blir mer kreativ om man har lite ramar, eller en box som FR1 
uttrycker sig i citatet nedan, för sina idéer och tankar 

“Man pratar ofta om att tänka utanför boxen men för att kunna vara utanför eller 
innanför så måste du ju veta att det finns en box. Det är så grundläggande som att det 
kan faktiskt vara enklare att vara kreativ om du har lite ramar.“ 

FR1 

FR5 belyser dock svårigheten i att uttrycka sin frågeställning. Är frågeställningen för bred 
mottages ofta många men väldigt grunda idéer, är den däremot för smal så finns risken att man 
får djupa men få idéer, det gäller att hitta en balans. 

När man har tydliga riktlinjer för idéer kan det dock vara svårt som användare att veta hur man 
kan ange spontana idéer som inte passar in i något uttryckt behov. I det system som FR5:s 
organisation använder finns inget utrymme för spontana idéer utan alla idéer som lämnas in skall 
möta ett uttryckt behov. I den organisation FR2 är verksam inom finns inte heller något avsatt 
utrymme för spontana idéer, däremot har de sett att dessa idéer lämnas in trots att de inte 
uppfyller det uttryckta behovet och att man därför inte missar sådana idéer. Dock kan det finnas 
en lägre chans att dessa idéer tas upp och vidare arbetas. FR6:s organisation använder sig av 
taggar för att märka idéer, detta möjliggör för användare av systemet att lämna in idéer som det 
just då inte finns något behov för. Dessa idéer gås då ej igenom av någon, förutom eventuella 
andra användare som följer aktuell tagg, förrän ett behov uppstår där denna idé automatiskt 
plockas upp och matchas med det nya behovet.  

FR2, FR5 och FR6 anger att de nyttjar kampanjer i sin idégenererings och idéinsamlingsprocess 
för att få ett tydligt fokus i idéerna och på så sätt öka kvaliteten. FR6 använder ibland kampanjer 
som en del av sitt system där kampanjer annonseras som tidsbestämda och där man aktivt under 
den aktuella tidsperioden försöker engagera medarbetare att delta i kampanjen. Det system FR5 
arbetar med nyttjar endast kampanjer, vilka de spenderar tid till att lansera i förväg 

“Vi kör en tidsaspekt på två veckor och det första som sker de här två veckorna är att vi 
börjar locka intresset [...], det räcker inte med att säga här är informationen, såhär skall 
ni göra.”  

FR5 
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5 ANALYS 
Nedan analyseras de resultat från fallstudien och fältstudien som tidigare presenterats. 
Resultaten jämförs med litteraturstudien och sammanställs i ett utvecklat ramverk samt en 
interaktiv karta där organisationer kan se vilka metoder de kan använda för deras identifierade 
förbättringsområden. Därpå följer rekommendationer till den studerade organisationen. 

Genom den djupgående fallstudien och fältstudien har de faktorer, som kan tas i beaktning vid 
utformningen av ett idéhanteringssystem, ytterligare påvisats. Vidare har ett antal nya faktorer 
identifierats och inkluderats, se Tabell 8. Dessa faktorer har i flera fall snuddats vid av 
litteraturen men lämnat mycket till egen tolkning varpå det ansetts nödvändigt att ytterligare 
fördjupa sig i dessa. 
 
Tabell 8. De faktorer som adderas till den ursprungliga tabellen med faktorer som bör tas i 
beaktning vid utformning av ett idéhanteringssystem 

Ytterligare faktorer att ta i beaktning vid utformning av ett idéhanteringssystem 

Mognad 
Vart i idéhanteringsprocessen befinner sig organisationen 
Begränsningar 
Organisationens begränsningar för att implementera ett idéhanteringssystem 

Kompetens inom urvalsgruppen 
Inkludera flera olika kompetenser i urvalsprocessen 

Kreativ interaktion 
Hur medarbetare föredrar att interagera 

Samhörighet 
Arbetar alla medarbetare mot samma vision 
Idédialog 
Olika sätt att kommunicera sina idéer 

 
Mognad 

Beroende på hur långt en organisation tidigare har kommit i sin idéhantering har organisationen 
olika förutsättningar. Befinner sig organisationen i uppstartsfasen, det vill säga att de inte haft 
någon tidigare hantering av idéer, möts de troligen av andra utmaningar än en organisation som 
haft system tidigare men vill utveckla eller förändra det nuvarande systemet eller utveckla ett 
nytt. Detta är en faktor som bör tas hänsyn till innan systemet utformas för att säkerställa att 
organisationsspecifika problem och hinder tas i beaktning vid utformandet av det egna 
idéhanteringssystemet.  

Begränsningar 
När en organisation väljer att utforma ett idéhanteringssystem och har identifierat sitt mål med 
detta system bör denne i sin nulägesanalys börja med att undersöka vilka begränsningar 
organisationen har för att utveckla och implementera ett sådant system. I den genomförda 
studien har begränsningar som kultur och geografisk utspriddhet identifierats.  
Finns en kultur inom organisationen som talar emot förändring eller där medarbetare har 
förutbestämda åsikter av att det inte är någon idé att lämna in idéer då ingenting händer med 
dessa idéer behöver detta tas i beaktning när företaget sedan väljer att gå vidare med att utforma 
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sitt system. I ett sådant fall är det av vikt att organisationen lägger extra fokus vid att skapa nytt 
förtroende för processen, t.ex. genom ökad transparens och feedback. 
Är företaget geografiskt utspritt kan även detta vara en begränsande faktor då samarbete 
försvåras. Om organisationen är medveten om denna begränsning vid utformningen av ett 
idéhanteringssystem bör denne se till olika lösningar som kan minska avståndet genom förenklad 
kommunikation samt se till lösningar som kan främja möten mellan medarbetare.  

Kompetens inom urvalsgruppen 
Boeddrich (2004) belyste vikten av att arbeta korsfunktionellt vid beslut men gick inte djupare in 
på varför detta var nödvändigt eller vad detta beror på. I analysen av den aktuella 
organisationens utvärdering av idéer samt i resultat från fältstudien antyds det att utvärderingen 
av idéer begränsas av vad de som utvärderar har för kompetens, bakgrund och i vissa fall även 
personlighet, något som blir särskilt tydligt om beslutsfattningen består av en solitär person. För 
att kunna göra en rättvis bedömning av varje idé kan det därför vara nödvändigt att vara 
medveten om detta vid bedömningen och gärna att den eller de som tar beslut om idéerna tar 
hjälp av andra kompetenser vid utvärdering för att inte felaktigt bortvärdera idéer. Om möjligt 
kan det beslutande organet anpassas efter den aktuella frågeställningen, alltså inte begränsas till 
en och samma grupp utan bytas ut beroende av frågeställning. Det finns även ett värde av att ha 
en rörlighet i vilka som tar beslut för att förhindra att andra aspekter, så som personliga relationer 
och uppfattningar om individer, spelar in vid beslutstagandet. 

Kreativ Interaktion 
Under studiens gång har det blivit tydligt att medarbetare i den aktuella organisationen känner 
sig uppdelade på grund av geografisk avskildhet. En naturlig mötesplats där medarbetare kan 
träffas, lära känna varandra bättre och bolla sina idéer saknas. Avstånd och kunskapsbildande 
undersöktes av Bergendahl & Magnusson (2015) som fann att organisatoriskt avstånd påverkade 
hur kunskap skapades. En mötesplats skulle kunna bidra till ökat samarbete och förståelse inom 
avdelningen genom att i fysiska möten öka kunskapsdelning och förtroende för varandra. Under 
fältstudien belyste flera respondenter fördelen att i stora internationella organisationer använda 
sig av en IT-plattform vilket underlättar samarbete över kontinenter. Det framkom även att IT-
plattformar och fysiska workshops är bra komplement till varandra och att det ena inte utesluter 
det andra. För att tillgodose olika behov hos olika individer, samt för att möta de eventuella 
geografiska avstånd en organisation kan ha, ser författarna att en kombination av fysiska och 
digitala mötesplatser som goda komplement till varandra, där fysiska möten ej skall underskattas 
eller förbises. 

Idédialog 
Som indikerat i teorin, studien och fältstudien har olika personer olika intressen samt olika 
metoder för att uttrycka sig. I en miljö som i den aktuella organisationen, där medarbetare från 
skilda bakgrunder och intressen möts bör ett system därför utformas på ett sådant sätt att det kan 
tillgodose de individuella behoven. Vissa medarbetare kan exempelvis känna sig mindre 
bekväma i skrift och skulle i vissa fall svara bättre på att kunna förmedla en idé i bild eller film. 
Idéer kan även gynnas av att uttryckas på olika sätt och förmedlas olika bra via text, bild, film 
eller ljudupptagning. Amabile (1998) identifierade ett liknande fenomen där medarbetare ökade 
sin kreativitet genom att få personligare utformning på sina projekt. För att tillgodose detta bör 
ett system utformas som stöder olika typer av dokumentation. 

Samhörighet  
En iakttagelse från intervjuerna i fallstudien var att flertal anställda benämnde organisationen 
som dem istället för vi, det vill säga att de benämnde slutprodukten som något företaget gjorde 
snarare än något som de själva hade bidragit till. Organisationen är även uppdelad i olika 
yrkesroller och har i vissa avseenden svårt att få dessa olika yrkesroller att arbeta åt en en 
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gemensam vision då medarbetare i vissa fall tycker att man endast skall verka och komma på 
idéer inom sin egen yrkeskategori. Denna avsaknad av vi-känsla och gemensam vision skulle 
kunna påverka viljan hos medarbetare att bidra till organisationens framväxt. Det är därför av 
intresse för en organisation att se över vad medarbetare har för intresse av att delta i ett 
idéhanteringssystem och lyfta fram hur idéer även kan gynna dem. 

5.1 Utökat ramverk för identifiering av förbättringsområden 
vid utformning av idéhanteringssystem 

De nya faktorerna som en organisation bör ta i beaktning vid utformningen av ett 
idéhanteringssystem inkluderades som delfunktioner i ett utökat ramverk, vilket kan nyttjas vid 
identifiering av förbättringsområden för en organisation vid utformningen av ett 
idéhanteringssystem. De nya funktionerna är skrivna i fet text, vilket kan beskådas i Tabell 9. 
Tabell 9. Utökat ramverk för identifiering av förbättringsområden vid utformning av 
idéhanteringssystem. 

Målbild Faktorer Delfunktion 

Öka idéflödet 

Motivation av anställda 

Drivs systemet av inre motivation? 

Drivs systemet av yttre motivation? 

Tydlig inlämning 

Är det tydligt i vilket format de skall lämnas in? 

Är det enkelt att lämna in? 

Är det tillgängligt för alla? 

Finns det olika sätta att lämna in sin idé? 

Inkludering 

Är det tydligt vem som får lämna in? 

Kan fler anställda inkluderas? 

Ligger företagets intresse i medarbetarnas 
intresse? 

Frågeställning 

Är frågeställningen för generell eller smal? 

Skulle en frågeställning styra kreativiteten? 

Upprätthålla intresse 

och engagemang 

Realisering 

Realiseras medarbetares idéer? 

Är processen förståelig och transparent? 

Uppmärksammas implementerade idéer till 

idégivaren? 

Uppmärksammas implementerade idéer inom 

organisationen? 

Utvärdering Finns det tydliga kriterier vid utvärdering? 
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Upprätthålla intresse 

och engagemang 

Utvärdering Har kriterierna varit tydliga från start? 

Är beslutsprocessen tydlig? 

Feedback 

Får idégivaren feedback vid uppdateringar som 

angår idén? 

Möjliggör systemet direkt feedback på idén? 

Mottagare av idéer 
Finns det en mottagare som har resurser för att 

hantera idéer? 

Öka kvalitén 

Kriterier och mål för idéerna 

Kan dessa hjälpa till i urvalsprocessen? 

Kan dessa tydliggöras för att styra idéflödet? 

Kan idéerna effektivare styras mot behovet? 

Reflekterar kriterierna behovet? 

Sammanföring av idéer Kan idéer vid inlämnandet sorteras efter ämne? 

Idéloop 

Kan anställda bygga på idéer och få fler 

perspektiv? 

Engageras medarbetare med olika bakgrunder? 

Hur föredrar användare att interagera 
(fysiskt/online)? 

Utvärdering av idéer 

Utvärderas alla idéer efter samma förutsättningar? 

Har de som tar beslut den rätta kompetensen? 

 

Sammanställning av ramverk och metoder 
Det uppdaterade ramverket kopplades sedan samman med de sedan tidigare identifierade 
insamlingsverktygen och organisationsstrategierna i en karta för utformning av 
idéhanteringssystem, se Figur 2. Kartan är en interaktiv karta där de faktorer som identifierats 
inom de tre uttryckta målbilderna bemöts med hjälp av olika organisationsstrategier och 
insamlingsverktyg och på så sätt bildar ett idéhanteringssystem. Endast de delfunktioner som 
krävs för att särskilja nyttjandet av olika metoder för samma funktion är inkluderade i kartan. 
Avsikten är att användaren av kartan skall identifiera vilka olika metoder hen kan använda sig av 
för att möta olika faktorer inom sin organisation och att ramverket för identifiering av 
förbättringsområden skall bistå med fördjupning, i form av samtliga delfunktioner, inom varje 
faktor. Kartan är initialt indelad i inlämningsverktyg; online-verktyg och fysiska verktyg. 
Onlineverktyg inkluderar IT-plattformar och digital inlämning, så som e-postlåda. Kampanjer, 
innovationsjam och tävling antas här genomföras via en IT-plattform, där de roller som krävs för 
genomförande, t.ex. sponsor av en kampanj, inkluderas i respektive kategori. Roller refereras här 
främst till som mottagare av idéer inlämnade via e-post. Inom fysiska inlämningsverktyg 
inkluderas inlämning till individ samt förslagslåda. Roller definieras här som individer vilka tar 
emot och driver idéer inom organisationen, t.ex. idéchampions, och mötesplatser som anordnade 
workshops eller brainstormingsessioner. Avsatt tid behandlas under båda kategorierna som tid 
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för idégenerering samt vidarearbete av idéer och är i flera fall ej applicerbara i kartan då denna 
fokuserar till hanteringen av idéer och ej genereringen av dessa. Ett grönt fält i kartan indikerar 
att aktuell metod kan användas för att tillgodose aktuell faktor, gula fält indikerar att denna 
metod kan nyttjas under speciella omständigheter. Notera att kartan för utformning av 
idéhanteringssystem skall tolkas med efterföljande text. Det skall även uppmärksammas att det 
finns en växelverkan mellan olika tillvägagångssätt och att de inte skall ses som isolerade 
aktiviteter eftersom vissa faktorer hänger ihop. 

Figur 2. Interaktiv karta där de faktorer som identifierats inom de tre uttryckta målbilderna, 
bemöts med hjälp av olika organisationsstrategier och insamlingsverktyg 
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Få in idéer 
För att öka idéflödet krävs det att organisationen motiverar sina anställda att inte bara generera 
utan också lämna in sina idéer. Att använda sig av kampanjer, innovationsjam, avsatt tid, roller 
och mötesplatser kan bidra till att trigga individers inre motivation. Kampanjer och 
innovationsjam är aktiviteter där användaren är med av egen vilja om denne upplever att 
ämnet/ämnena är tilltalande. I dessa fall kan inre motivation vara att få uttrycka och visa sin 
kreativitet Då kreativitet tar tid (Amabile, 1998) kan avsatt tid bidra till ökad inre motivation då 
individen känner att hen får tid att generera och utveckla sina idéer. En mötesplats kan bidra till 
ökat engagemang och motivation då tillfälle ges att bolla sina idéer med medarbetare. Tävlingar 
kan även de trigga till inre motivation men bidrar främst till yttre motivation då tävlingar har ett 
fokus på ett pris i slutändan, t.ex. monetära belöningar.  

Tydlig inlämning bidrar även det till ökat idéflöde (Boeddrich, 2004), där enkel inlämning, alltså 
att en idé är lätt att dokumentera eller föra vidare, kan möjliggöras tex med hjälp av IT-
plattformar i form av kampanjer, innovationsjam eller tävlingar. Fysisk inlämning kan upplevas 
som enkel om individen deltar i en tävling eller i en workshop där det är förutbestämt i vilket 
format en idé skall lämnas in. Tillgängligheten att lämna in idéer förenklas av att nyttja IT-
plattformar men kan vara svårare vid fysisk inlämning om organisationen är geografiskt utspridd. 
Vid deltagande i en fysisk tävling antas dock att individen behöver vara fysiskt närvarande för att 
kunna deltaga och att inlämnande därmed ej bör vara något problem. 

Organisationen bör ta ställning till om alla medarbetare skall inkluderas i processen. Metoder 
och verktyg som har kapacitet att innefatta alla är de som identifierats som IT-baserade. De 
metoderna som inkluderas i fysisk inlämning kan komma att inkludera alla, detta beror dock på 
hur geografiskt utspridd organisationen är. 

En tydlig frågeställning, vilket innebär att sätta vissa ramar vid efterfrågning av idéer, främjar 
kreativitet (Amabile, 1998). Detta är alltså ett effektivt tillvägagångssätt när en organisation vill 
öka sitt idéflöde. Kampanjer, innovation-jam och tävlingar (både IT-baserade och fysiska) 
baseras på att den initierande organisationen uttrycker ett behov eller frågeställning. Dessa är 
därför effektiva metoder att nyttja för att öka idéflödet 

Upprätthålla intresse och engagemang 
Som tidigare nämnt behöver en organisation skapa förtroende för sin idéhanteringsprocess för att 
upprätthålla ett intresse och engagemang hos medarbetare. I denna målbild kan olika metoder 
och verktyg ge olika bra förutsättningar för att hantera dessa men är i stor del en ledningsfråga. 
Sannolikheten för att idéer realiseras kan öka genom användandet av kampanjer och tävlingar då 
en tydlig frågeställning ofta ligger till grund för idéinsamlandet. På så sätt kan idéerna i högre 
grad möta ett identifierat behov, som det även finns en vilja att realisera. Att nyttja olika roller 
kan även ha en positiv inverkan på sannolikheten att idéer realiseras eftersom det finns en 
mottagare som är driven att föra idéer vidare, t.ex. en idéchampion (Howell & Higgins, 1990).  

I utvärderingsprocessen är det viktigt med tydliga kriterier för att medarbetare enklare skall 
kunna förstå beslutet (Boeddrich, 2004). I kampanjer och tävlingar kan det finnas tydliga 
kriterier för idéernas utformning men hur dessa kommuniceras och används är upp till 
organisationen. I fysiska tävlingar kan beslutet kommuniceras på plats vilket skapar 
förutsättningar för förståeliga beslutsunderlag, medan tävlingsandan å andra sidan kan skapa en 
besvikelse kring beslutet. 

I interaktiva system som plattformar och fysiska mötesplatser skapas en plats där medarbetare 
kan utbyta tankar och idéer och på så sätt får omedelbar feedback på idéer. Feedback under 
processens gång sker dock inte per automatik i något insamlingsverktyg eller 
organisationsstrategier, utan är en funktion som behöver återkopplas aktivt från ansvariga. Under 
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intervjuerna kom det även fram att mycket av den information som sänds ut via e-post går 
förlorad i överfulla postlådor, en särskild plattform skulle på så sätt kunna samla information på 
ett mer överskådligt sätt. 

Öka kvaliteten 
Vill organisationen öka kvaliteten på de idéer som lämnas in kan dessa gynnas av att, förutom att 
ha tydliga frågeställningar, även ha tydliga kriterier och mål för idéerna (van den Ende et al., 
2015). Detta innebär alltså att klargöra i förväg vad som krävs för att en idé skall bli godkänd 
och vad som är syftet med att få in idéer på detta område. Kampanjer och tävlingar är ofta 
behovsdrivna och uppfyller därför detta, medan innovationsjam kan syfta till bredare 
frågeställningar och sakna en akut behovsbild. 

För att få in färre antal av samma eller väldigt liknande idéer, och istället få användare att 
vidareutveckla varandras idéer, kan en effektiv sortering leda till ökad kvalitet Även själva 
utvecklingen av varandras idéer, idéloopen, kan förbättra kvaliteten på idéerna (Boeddrich, 
2004) (Elerud-Tryde & Hooge, 2014) och underlättas om användare kan se och kommentera på 
varandras idéer. Detta, samt automatisk gruppering av idéer, är möjligt att inkludera i ett IT-
baserat system som bygger på en IT-plattform, i detta fall kampanjer, innovationsjams och 
tävlingar. Dock kan användare vara mindre benägna att dela med sig av sina idéer så att andra 
ser, samt kommentera och bygga vidare på andras idéer, vid tävlingar (Franke & Shah, 2003). 

I kartan syns det tydligt att utvärdering av idéer, alltså objektiv bedömning samt rätt kompetens 
vid utvärdering, är något som inte automatiskt inkluderas i någon av de redovisade metoderna, 
utan är någon som organisationen behöver jobba separat med. För att uppfylla dessa funktioner 
bör organisationer ha en urvalsgrupp för idéer och inte en solitär beslutstagare, så att personligt 
smak och tycke för idéer eller idégivare spelar mindre roll samt att den enskilde individens 
kompetens blir mindre avgörande. Beslutsgruppen bör även vara utbytbar och anpassas till den 
aktuella frågeställningen så att rätt kompetens är med och fattar beslut. 

5.2 Rekommenderat ramverk för den aktuella organisationen 
Utifrån egen analys samt diskussioner med utvecklingsansvariga på den aktuella organisationen 
anser författarna att det initiala målet i organisationens idéhanteringssystem bör vara att skapa 
intresse och engagemang kring idéskapande genom att bryta invanda mönster och beteenden hos 
medarbetare samt beslutsfattare. Ett långsiktigt mål bör dock vara att ha ett jämt flöde i alla tre 
identifierade målområden, med fokus på att få in kvalitativa idéer. Nedanstående analys kommer 
att fokusera på hur organisationens nuvarande hantering kan förbättras med de metoder och 
verktyg som presenterats i ramverket för identifiering av förbättringsområden, utifrån de faktorer 
som anses ha störst påverkan på organisationen i dagsläget  

Få in idéer 
Flera medarbetare vet inte hur de formellt skall lämna in idéer. Organisationen använder sig idag 
av åttaminutersmallen men det är, för både medarbetare och gruppchefer, oklart vem mallen är 
till för, vad mallens syfte är samt vem som har befogenhet att lämna in en idé med hjälp av en 
åttaminutersmall. Mallen upplevs som svår att fylla i och som att den endast är till för idéer som 
kan motiveras med hjälp av tydlig ekonomisk vinning, alltså t.ex. inte mindre idéer eller 
arbetsmiljöfrågor. Organisationen är i behov av ett system där det är enkelt för medarbetaren att 
lämna in samt uttrycka sina idéer och där det finns tydliga riktlinjer för vem som får lämna in 
idéer och hur detta sker. Systemet bör möjliggöra olika sätt för medarbetarna att bidra med sina 
idéer, t.ex. genom text, bild, video eller ljudupptagning, då olika individer föredrar olika sätt att 
uttrycka sig. Ett system som går att nyttja från olika geografiska platser är att föredra då 
avdelningen till viss del är utspridd, därför rekommenderas användandet av en online idélåda, 
t.ex. en specifik mailadress, eller en IT-plattform. Vissa medarbetare använder sig redan av en 
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plattform för att samla viktig information, vilket skulle kunna underlätta en övergång till ett 
sådant system då formatet inte är helt okänt för dessa medarbetare. 
Organisationen är i perioder hårt belastad och medarbetarna har svårt att avsätta tid för att 
generera och lämna in idéer. Tid är en begränsande faktor då vissa medarbetare upplever att de 
sällan får tid över till att komma på idéer under sin arbetsdag, medan andra känner att de har tid 
för få idéer. Vissa känner även att det finns ett krav från organisationen att komma med nya 
utvecklande idéer men upplever detta som en press istället för uppmuntrande. Det 
rekommenderas att organisationen förenklar inlämnandet av idéer, vilket i sig har potential att 
spara tid för medarbetarna. Avsatt tid enligt schema anses för nuvarande inte som en realistisk 
lösning då det skulle komma i konflikt med de arbetstider som finns. Avsatt tid vid särskilda 
projekt har dock visat sig fungera vid tidigare tillfällen för organisationen och skulle vid behov 
vara intressant. Det är då av vikt att denna avsatta tid inte leder till övertid för inblandade 
medarbetare. 

Flera respondenter angav att de kom på fler idéer eller gärna ville bolla sina idéer tillsammans 
med andra medarbetare. Samarbetet mellan olika avdelningar gällande idéer angavs fungera bra i 
de grupper som jobbade nära varandra och med angränsande arbetsuppgifter. Dock finns det en 
upplevd yrkesstolthet där individer som jobbar inom olika yrkeskategorier känner sig hotade och 
trampade på tårna om medarbetare från andra grupper skulle komma med nya förslag och idéer. 
Anordnade fysiska möten i grupp, där idéer diskuteras mellan olika grupper, skulle kunna 
tillfredsställa både behovet av möten mellan medarbetare och behovet av mer tid, vilket kan 
bidra till ett ökat idéflöde. Sådana möten skulle även kunna bidra till ökat samarbete mellan 
grupper där samarbete idag inte finns samt en ökad trygghet mellan olika yrkeskategorier. Detta 
kan komma att positivt påverka vi-känslan inom organisationen. 

För att ytterligare öka idéflödet rekommenderas det att en frågeställning, alternativt avgränsande 
ramar, ges då organisationen efterfrågar idéer. Detta då viss ledning har påvisats ha en positiv 
effekt på kreativiteten vilket i sig kan bidra till fler idéer.  
I dagsläget anses motivation och uppmuntring ej vara faktorer som behövs prioriteras enskilt då 
medarbetare uppger att de har idéer som de vill dela med sig av samt att de känner sig 
uppmuntrade. Organisationen bör dock vara medveten om att dessa faktorer kan komma att spela 
en större roll i framtiden.  

Upprätthålla intresse och engagemang 
En stor utmaning för den aktuella organisationen har historiskt sett varit hur denna skall bryta 
gamla mönster och radera en kultur där medarbetare inte känner sig inbjudna eller tillfrågade, 
och där uppgivenheten är stor. De senaste åren upplever dock många anställda att det skett en 
stor förändring, mycket tack vare en omsättning på medarbetare och chefer som öppnat upp för 
nya tankar och idéer men medger även att mycket av kulturen sitter kvar i väggarna. 
Medarbetare upplever strukturen som hierarkisk och uttrycker sig ofta i termer som “de där 
borta” eller “de högre upp”, som att mycket sker ovanför deras huvuden och utanför deras 
påverkan. Organisationen behöver här arbeta med att öka transparensen i sina beslutsvägar så att 
förståelsen för urvalsprocessen ökar för vem som tar beslut och hur detta sker. En första 
förbättring kan göras genom att nyttja metoder som t.ex. kampanjer och tävlingar, där kriterier 
för att idén skall bli granskad är uttryckta från start. Det skall dock uppmärksammas att det inte 
finns någon metod där resterande urvalsprocess naturligt är transparent, detta är istället något 
som organisationen själva behöver uppmärksamma och implementera. 
Feedback inom organisationen upplevs också som bristfällig då den sällan serveras. Det finns 
medarbetare som själva söker upp feedback och dessa får en positivare bild av hur feedbacken 
fungerar. Detta är särskilt tydligt för Respondent 21 som anser att feedbacken funkar bra men 
även medger att hen har en yrkesnära relation med en beslutsfattare och själv söker upp denne 
för att få gehör för sina idéer. Det saknas ett forum där medarbetare som saknar tid, resurser eller 
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vilja att starkt driva på sin idé och söka upp feedback istället kan lämna in sin idé, känna att de 
får gehör för sin idé och få feedback på den automatiskt. Detta är inte ett ovanligt fenomen, men 
kan skapa en viss irritation och uppgivenhet hos medarbetare som inte upplever gehör för sina 
idéer. En interaktiv plattform hade kunnat hjälpa med den inledande feedbacken då dessa system 
möjliggör för andra användare att reagera på idéer. Även olika sorters fysiska mötesplatser kan 
få igång en diskussion kring idéerna. För att återkoppla med feedback under processens gång 
finns dock inget system inbyggt i de metoder som redovisas i roadmappen, utan är en faktor som 
organisationen själva behöver utarbeta ett system för. 
Även feedback när en idé blivit realiserad saknas inom organisationen, något som bidrar till att 
medarbetare inte upplever att något händer. Uppmärksammas istället realiserade idéer med 
erkännande från organisationens sida till idégivaren/givarna fungerar detta både som motivation 
för medarbetare att lämna in idéer samt för att påvisa att idéer blir realiserade. På sikt ökar detta 
förtroendet för processen från medarbetarnas sida. 

Realisering och resurser är två övriga faktorer som organisationen bör behandla närmare men då 
dessa är av ekonomisk natur har det till viss del hamnat utanför det här arbetet hur 
organisationen specifikt kan förbättras på dessa områden. En rekommendation är dock att 
organisationen använder sig av ett pull-system där idéer efterfrågas uppifrån, som t.ex. vid 
kampanjer, innovationsjam och tävlingar. Viktigt är dock att behovsägaren som startar 
efterfrågan av idéer har resurser att implementera kvalitativa idéer som inkommer samt ge 
feedback på samtliga idéer för att inducera förtroende för systemet. Realiserade idéer behöver 
även uppmärksammas för att påvisa att systemet resulterar i verkställande av idéer och inte är ett 
svart hål. 

Kvalitativa idéer 
Som tidigare nämnts anser medarbetare att möten och samarbete bidrar till nya idéer. Det saknas 
dock en naturlig mötesplats där en idéloop kan uppstå vilket skulle underlätta samarbete, 
kunskapsdelning och bidra till ökad förståelse och förtroende mellan yrkeskategorier. Önskvärt 
är att mötesplatser för medarbetare upprättas, dessa kan vara både virtuella i form av IT-
plattformar där medarbetare kan se varandras idéer samt diskutera och kommentera idéerna 
vidare, vilket kan bidra till mer kvalitativa idéer. Under studien har dock vikten av fysiska 
mötesplatser observerats, speciellt i organisationer där det är vida åldersspann och medarbetare 
är olika bekväma med ny teknik. Då medarbetare från vissa grupper känner sig osedda p.g.a. 
geografisk distans eller okunskap inom organisationen kan fysiska möten mellan människor leda 
till ytterligare trygghet och ökad vi-känsla i organisationen. Rekommenderat är därför att den 
aktuella organisationen ej enbart nyttjar en virtuell plattform där medarbetare kan träffas, utan 
även fysiska mötesplatser med syfte att generera och diskutera idéer. 

Den genomförda studien har belyst vikten av att ha en heterogen urvalsgrupp med flera olika 
kompetenser för att minska risken att förbise bra idéer och behålla dåliga. Fallstudien belyste 
även att medarbetare kände att deras tidigare inlämnade idéer eller kontakt med den solitära 
beslutstagaren kunde spela in vid urval av idéer. Den vida kunskap som krävs för att ha 
förståelse för all teknik inom den aktuella industrin beskrevs även som näst intill omöjlig för en 
individ att besitta. Vissa medarbetare uttryckte även en vilja att själva få “äga” sina idéer och 
pitcha dessa för de som tar beslut i den aktuella frågan, medan andra drog sig för att lämna in 
idéer då de själva inte hade motivation att driva dessa vidare. Det rekommenderas därför att 
organisationen nyttjar heterogena grupper med olika kompetens vid beslutstagande kring idéer. 
Individerna i urvalsgruppen föreslås ha olika kunskap och kompetenser. Möjlighet kan även ges 
till idégivare att själva få presentera sin idé detta för att uppmuntra drivna medarbetare till att 
fortsätta bidra med idéer. 

Organisationen ger idag inga tydliga riktlinjer vid inlämnandet av idéer bortsett från att dessa 
helst skall redovisa en direkt ekonomisk vinning. Detta kan resultera i att organisationen missar 
idéer som initialt istället medför ökade kostnader men som i slutändan är positiva för 
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organisationen genom andra värden än direkt ekonomisk vinning, t.ex. branding. För att inte gå 
miste om dessa typer av idéer och för att ytterligare öka kvaliteten på de idéer som inlämnas bör 
organisationen kommunicera tydliga mål och visioner när avdelningen efterfrågar idéer. Idéerna 
kan då få ett annat fokus än enbart ekonomisk vinning och får tidigt ett fokus som eftersträvar att 
uppfylla organisationens behov. I studien har det belysts att medarbetare i den aktuella 
organisationen ofta besitter specifik teknisk kompetens för sin yrkeskategori. Det anses därför 
viktigt att det i organisationens system även finns utrymme för idéer som ej är kopplade till en 
frågeställning, utan skapar en helt egen frågeställning.  
För att förenkla urval av idéer kan sorteringen av dessa underlättas genom att vid inlämnandet av 
idéer klustra ihop idéer inom samma ämnesområde. Detta kan bidra till att färre inlämnade idéer 
är dubbletter samt att medarbetare väljer att kommentera på andras idéer inom samma 
ämnesområde de bidragit till. 

Sammanfattning 
Organisationen rekommenderas att nyttja ett pull-baserat idéhanteringssystem med tydliga 
frågeställningar där idéer efterfrågas av en individ/grupp inom organisationen som har ett behov 
och som besitter resurser att realisera de relevanta idéer som inlämnas. Systemet bör tillåta 
inlämning av idéer som ej möter en specifik frågeställning och bör även ha en mottagare av 
dessa idéer. Detta så att idéerna ej går förlorade och så att användare inte förlorar förtroendet för 
systemet när feedback utgår. Vid efterfrågan av specifika idéer bör kriterier för urval av samt 
mål och vision för idéerna anges, och urvalet bör ske av en heterogen urvalsgrupp som varierar 
utifrån frågeställning. Urvalsprocessen för alla inlämnade idéer bör i sig vara transparent och 
feedback till idégivaren bör ges genom hela processen. Organisationen rekommenderas att 
uppmärksamma realiserade idéer för att motivera anställda att bidra med egna idéer samt för att 
påvisa att idéer verkställs. Medarbetare har även ett behov av att mötas och bolla idéer med 
varandra, något som bör tillgodoses av organisationen. 
Organisationen kan initialt möta några av de viktigaste faktorerna genom att implementera en e-
postlåda för inlämning av idéer, vilken bör uppmärksammas och kommuniceras ut till samtliga 
medarbetare på avdelningen. Tillsättandet av en urvalsgrupp med olika kompetens och 
transparens i dess urvalsprocess är något som kan kommuniceras ut till medarbetarna och 
feedback från denna process kan ske genom nyttjandet av ovan nämnda mailadress samt 
organisationens intranät. Organisationen kan även genomföra kampanjer med hjälp av mail och 
intranät, där information ges om frågeställning, kriterier, mål och vision. Tävlingar 
rekommenderas inte för organisationen då det kan uppstå rivalitet och därmed hämma 
samarbetsviljan mellan medarbetare, något som inte är önskvärt. Mötesplatser och tillfällen kan 
initialt planeras och utföras endast i form av fysiska möten där inkomna idéer, eller nya idéer, 
kan diskuteras och arbetas vidare med. I framtiden rekommenderas dock en IT-plattform, då en 
sådan förenklar möten mellan medarbetare oavsett geografisk position, direkt feedback genom 
kommentarer samt kommunikation och feedback, kombinerat med kampanjer och möjlighet till 
spontana idéinlämningar och fysiska möten där medarbetare kan lära känna varandra och vidare 
bolla idéer.  
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6 DISKUSSION & SLUTSATS 
Nedan diskuteras de resultat som presenterats i studien. Diskussionen är indelad i två delar: en 
allmän diskussion kring forskningsfrågor och vald metod samt en organisationsspecifik 
diskussion utifrån de erhållna resultaten. 
 
 
Genom en litteraturstudie, fallstudie och fältstudie har de forskningsfrågor som formulerades 
undersökts och gett upphov till ett ramverk som skall kunna appliceras av flera olika 
organisationer vid utformningen av ett idéhanteringssystem.  

De frågeställningar som stått till grund för studien är som följer: 
1. Vilka faktorer skall tas i beaktning vid utformning av ett idéhanteringssystem? 

2. Hur kan olika metoder för idéhanteringssystem möta de faktorer som en organisation bör 
ta i beaktning vid utformningen av ett idéhanteringssystem? 

Faktorerna som presenterades i litteraturstudien identifierades genom åtskillig litteratur på 
ämnet. Då det inte gått att täcka all litteratur kan vissa faktorer ha blivit förbisedda bland de 
initiala faktorerna, men då studien hjälpt till att identifiera de mest kritiska faktorer anses detta 
inte vara en svaghet utan en naturlig svårighet i forskning. 

Hur metoderna svarar till dessa faktorer i den interaktiva kartan har baserats på litteraturstudien 
samt erfarenheter från yrkesaktiva i fältstudien. Dessa behöver valideras genom vidare tester 
men med det underlag som presenterats i studien anses det vara tillräckligt tillförlitligt i detta 
skede. 

Ramverket bör, som tidigare angett, tillämpas först då organisationen tagit ställning till vilken 
målbild som är mest aktuell baserat på deras nulägesanalys. Ramverket kan även nyttjas som en 
del i nulägesanalysen då detta kan få organisationen att identifiera var de brister. De metoder 
som behandlas, insamlingsverktyg samt organisationsstrategier, löser solitärt inte alla utmaningar 
och problem organisationer står inför, men ger medel och möjligheter till att bättre hantera dessa. 
Faktorer som påverkar en organisation vid utformningen av ett idéhanteringssystem, så som 
tydligt beslutstagande och idéloop, kan mötas med en IT-plattform, men IT-plattformen kan inte 
realisera idéer. Med det sagt finns det givetvis vissa egenskaper som kan bidra till att 
organisationen skulle vilja realisera idéer exempelvis genom att idéerna förbättrats i systemet 
genom en idéloop. 
Studien belyser, genom flertalet identifierade faktorer, hur stor vikt en organisations kultur och 
historia spelar vid nutida ansatser till implementering av idéhanteringssystem. Det är av stor vikt 
att organisationens ledning är medveten om detta och fördjupar sig i den kultur som kan 
upplevas inom andra delar av hierarkin. Trots att ledningen kan uppleva det som att 
organisationen tagit ett steg bort från en eventuell gammal kultur och rör sig framåt i 
utvecklingsarbete och öppenhet inför nya idéer behöver inte denna åsikt vara delad inom hela 
organisationen. Det är då viktigt att ledningen blir medveten om detta glapp och agerar för att 
kommunicera de förändringar och framsteg som gjorts samt bjuder in till utvecklingsarbetet och 
den öppna synen på nya idéer. 

Då den genomförda studien bygger på en gedigen litteraturstudie samt validering av denna 
genom en omfattande fallstudie och fältstudie anser författarna att det tentativa ramverkets 
generaliserbarhet är stor. Eftersom fallstudien genomförts vid en organisation som inkluderar 
flertalet olika yrkeskategorier och arbetsområden anses även det utökade ramverket för 
identifiering av förbättringsområden vid idéhantering som generaliserbart. Detta då identifierade 
svårigheter, som i grunden bygger på kommunikation, kan ses som hinder i flera olika 
organisationer och industrier, vilket till viss del blivit bekräftat i fältstudien. Ramverket anses 
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relevant och fungerar som gediget stöd åt en organisation som önskar utforma och implementera 
ett idéhanteringssystem då denna behöver identifiera sina förbättringsområden. Det skall även 
noteras att ramverket kan nyttjas av organisationer som redan har ett implementerat 
idéhanteringssystem men vill förbättra dess funktion. Ramverket används då som ytterligare 
identifiering av målbild för idéhanteringssystemet samt identifiering av nya förbättringsområden. 
Det erbjuder även fördjupning inom de områden som redan behandlas i organisationens 
idéhanteringssystem. 

Den interaktiva kartan för utformning av idéhanteringssystem anses generaliserbar då även den 
är genererad genom litteraturstudien, främst i kombination med fältstudien. Kartan kan på ett 
effektivt sätt ge ledning och fingervisning för vilka sorters metoder som kan möta de 
identifierade förbättringsområdena inom en organisation. I vilken mån de olika metoderna möter 
de olika förbättringsområdena varierar dock då det finns tvetydigheter i litteraturen angående 
flertalet organisationsstrategier, vad de innebär och hur de bör nyttjas. Kartan kan därmed ses 
som användbar för organisationer men bör användas som grund för diskussion och identifiering 
av metoder snarare än en total lösning. Organisationer som redan implementerat ett 
idéhanteringssystem kan även de nyttja den interaktiva kartan då denna kan ge upphov till 
diskussion och identifiering av nya metoder att inkludera i systemet. Detta anses ytterligare öka 
kartans brukbarhet. 
Det bör observeras att en organisations målbild kan komma att skifta, t.ex. allt efter att 
medarbetares attityd mot systemet förändras eller marknaden inom vilken organisationen är 
verksam inom ändras. En organisation bör därför alltid till viss del fokusera på samtliga 
målbilder, dels då dessa påverkar varandra, men även för att vara flexibel vid eventuella 
förändringar.  

6.1 Organisationsspecifik diskussion 
Då studien innefattade chefer såväl som medarbetare har olika uppfattningar kunnat identifierats 
varav vissa direkt påverkade av vilken del i hierarkin den intervjuade befann sig. En medarbetare 
upplevde att dennes idéer blev bortprioriterade då förslag som inköp av ny inredning och 
hemsidor sällan gick igenom. Samme medarbetares gruppchef uppgav dock att en stor del av 
dennes arbete gick ut på att övertala högre chefer om att den verksamheten skulle få finnas kvar. 
Detta är viktigt att ha i åtanke i en studie som i stor del bygger på uppfattningar, cheferna har i 
vissa fall en mer holistisk vy över organisationen och medarbetare ser i större grad de små 
detaljerna, som avsaknad av blommor vid entrén. 
Något som inte är särskilt unikt för den aktuella organisationen, men särskilt påtagligt i den, är 
den kvarvarande kulturen. Organisationen har historiskt sett varit toppstyrd och medarbetare har 
inte fått bidra med egna idéer i samma utsträckning. Då flera medarbetare jobbat inom 
organisationen i flera decennier kan sådana tankar leva kvar och förändring och idéer kan mötas 
av skepsis. Detta är dock personberoende, en lång anställning inom organisationen behöver inte 
automatiskt innebära att medarbetare identifierar sig med denna kultur, och nya medarbetare är 
inte nödvändigtvis mer motståndskraftiga till kulturen. Motstånd till förändringar kan också ha 
att göra med trygghet. Vissa yrkesgrupper kan känna sig hotade av ny teknik då detta skulle 
kunna innebära att de blir ersatta eller har svårt att ta till sig ny teknik, dessa är mindre troliga att 
lämna in idéer som skulle kunna vara en ekonomisk besparing för organisationen. 
Denna kultur kan även färga medarbetares uppfattning om organisationen, åsikter som 
“ingenting händer” eller “det är ingen som lyssnar” är inte nödvändigtvis sanna men har grott sig 
fast i denna miljö. Denna uppfattning kan också komma från brist i feedback eller som 
respondent 6 uttryckte, att medarbetare i alltför stor grad kanske förväntar sig att någon annan 
skall driva deras idéer, och därefter bli besvikna när dessa inte blir av. Emellertid, som uttryckt 
av respondent 20, är det inte alltid medarbetare känner det drivet själv. I sådana fall är det viktigt 
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för organisationen att fråga sig om det är intressant med idéer som inte har en idéchampion, och 
hur dessa idéer bäst tas tillvara på inom organisationen.  
Avsaknaden av vi-känsla för flera av de medarbetare som intervjuats kan vara ytterligare en 
motsättning till att idéer strömmar inom företaget då idéerna främst ser till medarbetarens egen 
situation än till hela företaget. 

Fältstudien påvisade att det idag är vanligt med IT-plattformar som del av idéhanteringssystem, 
där idégivaren i regel inte är anonym. Detta har fördelar som att användare kan se och känna 
igen varandra och på så sätt bygga upp ett samarbete och förtroende för varandra, samt att 
organisationen har möjlighet att uppmärksamma idégivaren och på så sett motivera hen och 
andra till att bidra med idéer. En nackdel kan dock vara, som respondent 34 uttryckte, att 
medarbetare inte vågar lämna in idéer för att det hamnar en press på en att idén måste hålla ett 
viss mått. Detta innebär en svår balansgång mellan att skapa förtroende mellan medarbetare och 
fundering kan göras huruvida medarbetare skall kunna lämna in idéer antingen i sitt eget namn 
eller anonymt. 
Resultatet som presenterats från denna studie anses applicerbart även inom andra avdelningar 
inom organisationen. Flertal av de medarbetare som intervjuats till studien har tidigare arbetat 
inom andra avdelningar eller på annat vis samverkat med dessa, och grundar sina erfarenheter 
inte bara från sin nuvarande roll utan även från upplevelser av organisationen i stort. Övriga 
avdelningar kan uppleva andra problem än den aktuella avdelningen, men skulle kunna gynnas 
av att ta till sig av dessa rekommendationer då dessa är vanliga fenomen inom organisationer. Ett 
system som involverar fler avdelningar än den aktuella avdelningen vore också av intresse då ett 
ökat samarbete skulle kunna gynna flera delar av organisationen. 

6.2 Slutsats 
Denna studie har besvarat följande två forskningsfrågor vilket har gjorts genom en 
litteraturstudie, fallstudie och fältstudie. Fallstudien genomfördes på en avdelning inom en 
svensk organisation som har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Den 
bestod av 38 semi-strukturerade djupgående intervjuer med medarbetare från de flesta grupper 
inom avdelningen kombinerat med enkäter som genomfördes i samband med intervjuerna. 
Fältstudien inkluderade sex respondenter, från fem olika organisationer, vilka samtliga var 
yrkesaktiva inom idéhantering.  
Den första frågeställningen: Vilka faktorer skall tas i beaktning vid utformning av ett 
idéhanteringssystem? besvarades genom en kombination av litteraturstudien, fältstudien samt 
fallstudien. Litteraturstudien resulterade i identifiering av tre målbilder en organisation kan ha 
för att implementera ett idéhanteringssystem; Få in idéer, Upprätthålla intresse och engagemang 
samt öka kvalitén. Ett tentativt ramverk bildades baserat på de faktorer identifierade i 
litteraturstudien som påverkar vid utveckling av ett idéhanteringssystem. Ramverkets syfte är att 
identifiera förbättringsområden vid idéhantering och detta utökades sedan med flera faktorer 
genom fallstudien och fältstudien.  
Den andra frågeställningen Hur kan olika metoder för idéhanteringssystem möta de faktorer som 
en organisation bör ta i beaktning vid utformningen av ett idéhanteringssystem? kunde därefter 
besvaras genom fältstudien, kombinerat med litteraturstudien och det utökade ramverket. Detta 
bidrog i sin tur till den interaktiva kartan för utformning av idéhanteringssystem som 
presenterats. Studien resulterade även i rekommendationer för hur den studerade organisationen 
kan förbättra sin idéhantering och på sikt utforma sitt eget idéhanteringssystem. 
Det utökade ramverk för identifiering av förbättringsområden anses ge en gedigen grund för 
organisationer som önskar utforma ett idéhanteringssystem. Kartan för utformning av 
idéhanteringssystem bedöms kunna nyttjas som en användbar fingervisning i vilka metoder en 
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organisation kan nyttja. Detta för att bemöta sina observerade faktorer vilka påverkar deras 
organisation mest i nuläget. 

6.3 Manageriella implikationer 
Då en organisation önskar utforma ett idéhanteringssystem, för att bättre ta tillvara på kompetens 
och kunskap i form av idéer inom organisationen, rekommenderas det att denna inleder med att 
identifiera vad det är organisationen vill uppnå. Det innebär alltså att identifiera vilken målbild 
organisationen har. Utöver det krävs en nulägesanalys av den idéhantering som sker inom 
organisationen, där brister och förbättringsområden identifieras. Detta kan ske med hjälp av det 
ramverk som utformats i vederbörande studie där organisationen i fråga kan gå ner på djupet i 
vad som kan förbättras. För att sedan utröna hur idéhanteringssystemet skall utformas kan den 
interaktiva kartan nyttjas för att identifiera olika insamlingsverktyg och organisationsstrategier. 
De beröringspunkter som identifierats som viktigast i denna studie belyses i korthet nedan. 
En organisation bör identifiera vilket av de tre mål, som utkristalliserats i denna studie, 
organisationen önskar nå med att utforma och implementera ett idéhanteringssystem. Det är dock 
av vikt att beakta alla tre målbilderna då dessa i viss mån samspelar med varandra. Det bör även 
observeras att målbilden kan komma att förändras med tiden, varpå det är bra att ha haft samtliga 
målbilder i åtanke från start. 

Studien har tydligt påvisat att vissa faktorer som bör tas i beaktning vid utformningen av ett 
idéhanteringssystem, oavsett organisationens målbild, är av särskild stor vikt även om dessa inte 
listats inom den aktuella målbilden.  

• En transparent urvalsprocess och kontinuerlig feedback till idégivare anses vitalt för att 
medarbetare skall vilja bidra med idéer och få förtroende för processen.  

• Utvärdering av idéer bör ske av en heterogen urvalsgrupp och inte en solitär person. 
Lämpligen är denna grupp flexibel, inte bara för att anpassa kompetensen inom 
urvalsgruppen till frågeställningen men även för att avskilja värdet på idén från 
eventuella uppfattningar om idégivaren. Utformas urvalsgruppen på detta sätt får idéerna 
en rättvis utvärdering så att risken för att bra idéer går förlorade minskar. Förtroendet för 
systemet kan även förbättras och på så sätt bidra till fler idéer.  

• Organisationer som har en tydlig frågeställning samt mottagare av idéer tenderar att 
hantera inflödet av idéer på ett sådant sätt att medarbetare är nöjda. Mottagaren bör vara 
den som har ett behov av idéer samt besitta resurser att kunna realisera idéer av värde. 
Detta resulterar i att idéer granskas och realiseras inom rimlig tid från inlämnande varpå 
medarbetare upplever ökar förtroende för systemet då något händer samtidigt som 
organisationen mottagit relevanta idéer. 

 
 
 
. 
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7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
I detta kapitel ges rekommendationer för framtida forskning inom området utifrån den gjorda 
studien. 
 
 
Denna studie har genom en litteraturstudie, fallstudie och fältstudie identifierat flera olika 
faktorer som påverkar utformningen av ett idéhanteringssystem vilket resulterat i ett ramverk 
som har till syfte att identifiera förbättringsområden vid idéhantering. Detta ramverk kan bringa 
klarhet i hur idéhanteringssystem bör utformas för att möta en organisations behov. Vidare 
testning av detta ramverk bör dock utföras för att säkerställa dess validitet och relevans för 
organisationer. Detta kan göras genom att testa ramverket vid en implementeringssituation av 
idéhanteringssystem. Det kan även testas av organisationer som redan besitter ett 
idéhanteringssystem för att undersöka hur deras system kan förbättras genom nyttjande av 
ramverket.  
Kartan för utformning av idéhanteringssystem som presenterats öppnar upp för vidare forskning 
om hur olika metoder kan möta de behov en organisation identifierat. Denna behöver vidare 
utveckling för att ge tydligare riktlinjer i hur organisationer kan arbeta med de påverkande 
faktorerna.  
Studien har inte undersökt vilken idéhantering som har bäst förutsättningar för inkrementella vs. 
radikala innovationer. Detta är ett ämne för framtida forskning då organisationer ofta upplever 
att den inkrementella delen fungerar bra, men den radikala är mer svåruppnåelig, särskilt inom 
idéhanteringssystem. En studie om hur organisationer bör utforma sin idéhantering för att få mer 
radikala innovationer efterfrågas därvid. 

Då studien fokuserar på idéer som uppstår inom organisationen vore en intressant framtida 
forskning vara hur faktorer identifierade i denna studie påverkar vid hantering av idéer som 
kommer utifrån, t.ex. från användare eller kunder. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 
Följande bilagor presenterar de olika intervjuguiderna och enkäter som nyttjas i studien. 
Bilagorna bör läsas som ett komplement till studien och har för avsikt att ytterligare belysa 
läsaren med information angående hur studien genomförts.  

● Berätta lite om din position och hur länge du innehaft den? 
● Vad gör ni på er avdelning? 
● Vad har du för tidigare erfarenhet av innovationsarbete/idégenering? 
● Upplever du att alla kan bidra med egna idéer? 
● Upplever du en vilja att bidra med egna idéer bland anställda? 
● Tror du att medarbetare känner sig uppmuntrade att bidra med idéer? 
● Tar du emot många idéer av dina anställda? 
● Hur går processen till, hur når idéer dig och hur för du dem vidare? 
● Värderas alla idéer lika högt? 
● Hur utvärderas idéer? 
● Känner du att det finns det ett behov att kunna framföra sina idéer på ett annorlunda sätt? 
● Hur upplever du att kommunikationen och samarbetet över olika avdelningar fungerar?  
● Eftersom ledningsgruppen innehåller flera yrkeskategorier, upplever du att det finns 

utrymme för allas åsikter?  
● Tror du det hade gjort någon skillnad att kunna vara anonym när man ger idéer? 
● Hur dokumenteras idéer? 
● Använder sig alla av datorer i sitt dagliga arbetet? 
● Upplever du att ni har ett innovativt klimat inom organisationen? 
● Vad tror ni att man missar av det rådande klimatet?  
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR TILL MEDARBETARE 
Följande bilagor presenterar de olika intervjuguiderna och enkäter som nyttjas i studien. 
Bilagorna bör läsas som ett komplement till studien och har för avsikt att ytterligare belysa 
läsaren med information angående hur studien genomförts.  

Vad är ditt ansvarsområde? 
Hur tätt arbetar ni i er grupp? 
Har ni veckomöten i er grupp? 

- Vad diskuteras på dessa möten? 
- Finns det tid att diskutera förbättringar/problem/förslag på dessa möten? 

 
● Händer det att du kommer på idéer/problem? [Exempel?] 
● Vad kan det vara för sorts idéer/problem? (arbetsprocesser, teknikförbättringar etc.) 
● Vad tror du skulle kunna förändras för att du skulle kunna komma på flera idéer? 
● Hur dokumenterar du dina idéer? 
● Vad gör du om du kommer på något? [Exempel] 
● Känner du att det finns tydliga riktlinjer för hur du skall göra? 
● Vad händer med din idé när du lämnat ifrån dig den? 
● Hur tycker du att din idé skall hanteras? 
● Idéer som behöver gå högre upp i organisationen, funkar det bra? 
● Upplever du miljön på organisationen produktion som kreativ? 
● Känner du dig uppmuntrad att lämna in dina idéer? [Exempel?] 
● Känner du att dina idéer tas på allvar? [Exempel?] 
● Upplever du att det finns resurser för att arbeta med/utveckla dina idéer och problem? 

(pengar, tid, kunskap, personal) 
● Tycker du att det finns tid för dig att vidareutveckla/diskutera dina idéer? 
● Hur känns det med förändringar? 
● Finns det en feedback-loop? 
● Hur känns det när medarbetare från andra avdelningar kommer med utvecklingsidéer för 

ditt jobb? 
● Vad tycker du om åttaminutersmallen? 
● Vad tror du att organisationen förlorar/missar på dagens idéhantering? 
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BILAGA 3: ENKÄT INFÖR INTERVJUER 
Följande bilagor presenterar de olika intervjuguiderna och enkäter som nyttjas i studien. 
Bilagorna bör läsas som ett komplement till studien och har för avsikt att ytterligare belysa 
läsaren med information angående hur studien genomförts.  

 

Enkät	Organisation	2016 
Grupp:	 
 
Jag	tycker	att	avdelningen	inom	organisationen	är	en	innovativ	avdelning 
 
	Instämmer	inte	alls		 	 	 	 	 	 	 	 Instämmer	helt 
 
	1													2													3													4													5													6												7							 
 
 
Jag	tycker	att	min	grupp	inom	avdelningen	inom	organisationen	är	innovativ 
 
Instämmer	inte	alls		 	 	 	 	 	 	 	 Instämmer	helt 
 
	1													2													3													4													5													6												7							 
 
Jag	känner	mig	uppmuntrad	till	att	bidra	med	egna	idéer	 
 
Instämmer	inte	alls		 	 	 	 	 	 	 	 Instämmer	helt 
 
	1													2													3													4													5													6												7							 
 
 
Jag	vet	var	jag	skall	lämna	in	mina	idéer 
 
Instämmer	inte	alls		 	 	 	 	 	 	 	 Instämmer	helt 
 
	1													2													3													4													5													6												7							 
 
 
Jag	upplever	att	mina	idéer	tas	på	allvar 
 
Instämmer	inte	alls		 	 	 	 	 	 	 	 Instämmer	helt 
 
	1													2													3													4													5													6												7				 
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BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR TILL FÄLTSTUDIEN 
Följande bilagor presenterar de olika intervjuguiderna och enkäter som nyttjas i studien. 
Bilagorna bör läsas som ett komplement till studien och har för avsikt att ytterligare belysa 
läsaren med information angående hur studien genomförts.  

 

● Vi har förstått att du jobbar med idéhantering och innovationsprocesser, kan du berätta 
lite mer om vad du gör? 

 
● (Hur går ni tillväga för at hjälpa era kunder att bli bättre på att bli mer innovativa?) 

 
● Hur engagerar ni de anställda till att bidra med idéer? 

 
● Hur får man med alla i det här verktyget? 

 
● Hur samlas idéer in? 

 
● Vem bör ta beslut? 

 
● Hur väljs idéer ut? 

  
● Vem väljer ut idéer? 

 
● Hur implementeras det?  

 
● Vad krävs det från en organisation för att kunna ha ert system i form av resurser och 

roller? 
 
● Vad har systemet för effekter på företaget?  

 
● Vad finns det för brister med att missa idéer?  

 
● Tror ni att man missar något i ert system? 

 
● Kan man arbeta bort den här känslan av att det tar för lång tid? 

 
● Belönas idéer i ert system? 
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